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RESUMO: 

 

 

   O presente trabalho visa a analisar como se insere no atual Código Civil a 

figura do Abuso de Direito, fazendo um paralelo com a legislação anterior e o direito 

comparado. 

   E neste contexto, pretende demonstrar que, em verdade, vivemos situações 

jurídicas que fazem com que detenhamos posições jurídicas [ativa ou passiva].  

  O exercício dessas posições jurídicas é limitado pela sua função social 

[razão de ser de determinada posição jurídica – fim econômico ou social], bem como pela 

boa-fé que deve presidir a prática de todos os atos jurídicos. 

   Não há, pois, uma posição jurídica absoluta [não há, por conseguinte, 

direito subjetivo absoluto]; ao revés, somos detentores de posições jurídicas relativas, 

conforme sua razão de ser compreendida [contextualizada] dentro do ordenamento 

jurídico, à luz dos valores que informam o ordenamento jurídico e da própria finalidade da 

posição jurídica que se pretenda exercitar. 

  Em assim sendo, todo exercício que se distancie do fim social ou 

econômico, ou que o seja em desrespeito à boa-fé, consubstanciar-se-á em exercício 

abusivo da posição jurídica ou abuso no exercício da posição jurídica [―abuso de 

direito‖]. 

 

Palavras chaves: Exercício regular do direito, abuso, posição jurídica, função social, boa-

fé, finalidade do direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT: 

 

 

   This study aims to examine how it is inserted in the current Brazilian Civil 

Code the figure Abuse of Right, making a parallel with the previous legislation and 

comparative law.  

   In this context, pretends to indicate that, in fact, we live legal situations that 

give us legal positions [active or passive].  

   So, the exercise of these legal positions is limited by its social function 

[ratio essendi of the legal position – economic or social order], and by the good faith that 

should govern the practice of all legal actions.  

   Therefore, there is not an absolute legal position [there is not an absolute 

subjective right]; on the opposite, we have relative legal positions, and their protection 

should be understood [contextualized] within the legal system, in the light of values that 

inform the legal system and the very purpose of the legal position that it intends to 

exercise.  

   Thus, any exercise that distance of social or economic order, or that is in 

breach of good faith, will constitute an abusive exercise in the legal position or in an abuse 

in the exercise of a legal position [abuse of right]. 

 

Key words: Exercise, rights and regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ―Summum ius, summa iniuria‖ 

(Terentius). 
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Introdução.
1
 

 

 

   Com o advento do novo Código Civil, em 2002, ocorreu uma substancial 

alteração no estudo do Direito Privado nacional, alteração essa que já havia sido 

impulsionada com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que estimulou, no país, 

a exemplo do que já ocorria em outras nações, o estudo do chamado Direito Civil 

Constitucional ou Constitucionalização do Direito Civil. 

   Assim, se nossa Carta Magna já havia obrigado os estudiosos do Direito 

Privado a olhá-lo sob um prisma Constitucional, é com a aprovação do atual Código Civil 

que surge no país uma efervescência cultural no estudo desta nova face do Direito Privado, 

renovando a ótica de muitos institutos. 

   E isto ocorre porque a grande mudança que ocorreu do antigo codex para o 

atual foi essencialmente uma mudança principiológica. 

   Não foram poucos os que, açodadamente, teceram fortes (e algumas até 

injustas) críticas à nova codificação que estava em discussão no Congresso, opondo-se à 

sua aprovação, acusando-a de velha e de pouco mudar em relação à legislação anterior. 

   Mas se, de fato, a atual codificação muito preservou do antigo Código Civil 

de CLÓVIS BEVILÁQUA, fê-lo intencionalmente, como muitas vezes o confessou o próprio 

MIGUEL REALE
2
 [coordenador dos trabalhos da redação do atual Código Civil], ante o 

respeito que merecia a legislação anterior,
3
 fruto de inegável sabedoria de seu autor, cuja 

                                                 
1
 A formatação metodológica adotada no trabalho foi sugerida pela orientadora, com objetivo de facilitar a 

leitura dos integrantes da banca examinadora. A primeira referência da obra é feita de modo completo, 

incluindo todos os dados. As seguintes contêm apenas a referência do autor e do título da obra. O V. (ver) e o 

Cfr. (confira) são utilizados mesmo quando as informações, argumentos ou raciocínios desenvolvidos nas 

obras citadas surgem noutro contexto e só indiretamente se apresentam relevantes para o posicionamento 

adotado na dissertação. Em relação às citações de direito comparado, a citação sempre será feita no vernáculo 

original quando for imprescindível a literalidade do texto citado para a devida compreensão do argumento, ou 

quando texto tiver sido citado in verbis. 

2
 Cfr. Miguel REALE. Espírito da nova lei civil, in Miguel Reale. História do novo código civil, São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2005, p. 206; e Miguel REALE. Exposição de motivos do anteprojeto de código civil 

anotada, in Miguel Reale. História do novo CC, cit., p. 66 e 82. 

3
 Ludwig ENNECCERUS, Theodor KIPP e Martin WOLFF [revisto por Hans Carl Nipperdey]. Tratado de 

derecho civil – parte general, tomo I (Introducción, derecho objetivo, derechos subjetivos, sujeto del derecho 

e objeto del derecho), 2.ª ed., Barcelona: Bosch, 1953, § 26 a., X, p. 109: ―La más Independiente de las 

codificaciones latinoamericanas es el C. c. brasileño de 1.º de enero de 1916. De los 1.807 artículos que lo 

integran, una mitad, más o menos, deriva de los códigos europeos, principalmente del francés y del 

portugués, habiendo 62 artículos que tienen su origen en el C. c. alemán. La otra mitad se funda en ideas de 

los juristas brasileños y recoge el derecho consuetudinario. La ordenación de las materias tiene una amplia 
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redação acabou por ser revista por RUI BARBOSA
4
. Logo, tratava-se de um código digno de 

méritos. 

   Contudo, não obstante essa confessada intenção de preservar a antiga 

codificação no que fosse possível, o atual Código Civil alterou de forma substancial e 

significativa o Direito Privado, daí, inclusive, porque não se tratava de mera atualização ou 

reforma do código anterior, mas sim da confecção de uma nova codificação. 

   Isto porque o espírito, o perfil, dos Códigos era completamente diferente. 

Ao passo em que a codificação anterior era centrada na figura do indivíduo e voltada para 

uma sociedade majoritariamente rural, patriarcal e de economia estável; o novo Código é 

feito para uma sociedade com sensíveis diferenças: centrada na solidariedade, com 

presença majoritária nas cidades e com igualdade de direitos. 

   Deste modo, a nova codificação nasce, então, erigida sobre três grandes e 

fundamentais pilastras, os três princípios básicos que regem e presidem o novo Direito 

Privado brasileiro: os princípios da Socialidade, Eticidade e Operabilidade. 

   Dos três, dois nos são mais importantes para o estudo que ora fazemos, são 

eles os princípios da Socialidade e da Eticidade, que imprimem uma nova leitura do direito 

civil. 

   Assim como a Constituição já tinha entre seus princípios fundamentais a 

dignidade da pessoa humana (CF 1
o
. III) e a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária (CF 3
o
. I), tais ideais necessariamente passaram à nova ordem civil. Desta feita, 

temos a Socialidade e a Eticidade expressadas, ambas, na função social e na boa-fé. 

   Muito embora a discussão da função social fique, por vezes, restrita à 

propriedade e aos contratos, entendemos que ela [função social] permeia [como expressão 

do próprio princípio da socialidade] todo o Direito Privado, falando-se em função social 

do direito privado, inclusive função social dos direitos subjetivos. 

   Já a boa-fé, na sua conotação objetiva, passa a impor a todos os sujeitos, em 

qualquer situação jurídica que porventura vivenciem, que tenham um comportamento 

                                                                                                                                                    
correlación con el C. c. alemán, aunque sea diversa la división en una parte general y una parte especial‖ 

[destacamos]. Cfr. Renan LOTUFO. Código civil comentado, vol. 1 (Parte Geral – arts. 1º. a 232), 2.ª ed., São 

Paulo: Saraiva, 2004, Coments. Prelim. à Parte Geral, p. 1 et seq.   

4
 Cfr. Ruy BARBOSA. Projecto de codigo civil brazileiro – trabalhos da commissão especial do senado, vol. I 

(Parecer do Senador Ruy Barbosa sobre a redacção do Projecto da Camara dos Deputados), Rio de Janeiro: 

Imprensa Nacional, 1902; e Ruy BARBOSA. Projecto de codigo civil brazileiro – trabalhos da commissão 

especial do senado, vol. II (Replica do Senador Ruy Barbosa ás defesas da redacção do Projecto da Camara 

dos Deputados), Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1904. 
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probo, correto e leal. Podemos dizer que a boa-fé objetiva procura ceifar a cultura de 

transgressões que, em muitas situações, ainda impera no Brasil. 

   Essas foram algumas mudanças positivas que o novo Código Civil trouxe ao 

comportamento dos atores das relações jurídicas, procurando migrar dessa cultura de 

transgressões para um agir mais ético, mais reto. 

  E é nesse contexto de verdadeira transformação do direito privado que um 

fascinante [e antigo] tema ganha nova roupagem: a figura do ―abuso de direito‖
5
.  

   Não que o assunto fosse completamente ignorado ou desconhecido em 

tempos mais remotos, mas sua relevância passou a ser bem mais valorizada nos dias atuais, 

como decorrência dessa mudança que se operou na sociedade, especialmente no final do 

século XIX e começo do século XX. 

   Conquanto possamos encontrar algum substrato a respeito desta teoria no 

Direito Romano e até mesmo na Antigüidade, o instituto do ―abuso de direito‖, contudo, 

não havia sido construído em sua completude. Há pequenas referências aqui e acolá, mas a 

teoria nunca apareceu plenamente formulada no Direito Romano. 

   É no Direito Medieval e, de forma mais especial, no Direito Francês no 

século XIX que haverá o (re)surgimento da teoria do Abuso de Direito, por meio da qual o 

ordenamento jurídico também demonstraria seu repúdio àquele que, embora embasado por 

um direito subjetivo [é dizer, embora detentor de uma posição jurídica ativa], exerce-o de 

forma abusiva, excedendo-lhe o fim e a função. 

   No começo de seu (re)surgimento, a doutrina ainda estava permeada pela 

idéia de dolo, ou seja, a intenção [animus] deliberada de causar prejuízo a outrem. É mais 

ou menos neste contexto que a teoria aparecerá na França do século XIX. 

   Contudo, a própria experiência revelará as dificuldades inerentes a esta idéia 

de buscar a intenção [animus] do agente, o que muitas vezes transformava a moderna idéia 

de abuso de direito em letra morta. Daí a evolução para formas culposas, até culminar nos 

dias atuais na teoria objetiva [ou objetivo-finalístico] do Abuso de Direito. Neste sentido a 

redação do CC 187: ―Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes‖. 

   Há, ainda, o disposto no CC 1228 § 2.
o
 que veda os chamados ―atos 

emulativos‖ no exercício do direito de propriedade. Diz o referido CC 1228 § 2
o
.: ―São 

                                                 
5
 Há alguns problemas de impropriedade com essa nomenclatura, mas por se tratar de nomenclatura já 

consagrada, nós a manteremos, contudo discutiremos um pouco acerca desta problemática no curso da obra. 
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defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela 

intenção de prejudicar outrem‖. 

   Com a diferença, como será examinado mais a fundo no decorrer deste 

trabalho, de que nos atos emulativos há um aspecto eminentemente subjetivo (―e sejam 

animados pela intenção de prejudicar outrem‖) ao passo que o CC 187 representa um aspecto 

mais objetivo do abuso de direito, não se perquirindo acerca do animus do agente, mas 

investigando tão-só se o exercício deste ato excedeu os ―limites impostos pelo seu fim econômico 

ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes‖. 

   Então podemos encontrar no CC o repúdio ao exercício meramente 

emulativo de um direito subjetivo [rectius: posição jurídica ativa] tanto pelo aspecto 

subjetivo (no direito de propriedade, CC 1228 § 2
o
.) como no aspecto objetivo (CC 187). 

   E é a redação do CC 187 [que nos interessa mais para o estudo desta obra] 

que se traduz em dispositivo revolucionário dentro do ordenamento jurídico pátrio, posto 

que, situando-se dentro do Título dos Atos Jurídicos Ilícitos, faz abstração das figuras do 

dolo e da culpa, bastando, para sua caracterização, que estejamos diante de um ato jurídico 

que ao ser praticado exceda manifestamente o próprio espírito da lei que o balizava, 

contrariando, pois, seus fins [sua finalidade] e afrontando o princípio da eticidade que 

permeia todo Código Civil de 2002, consagrando, assim, o ato ilícito objetivo.    

   Deste modo, não se perquire mais acerca da intenção do agente (não, 

obviamente, que ela não possa existir, mas, sim, que ela não é imprescindível para a 

caracterização da ilicitude). Voltam-se os olhos tão-somente para a conduta, resultado e a 

contrariedade ao ordenamento jurídico. Se o exercício se traduzir em um excesso, tal ato é 

rechaçado pelo Direito, embora tenha sido exercido inicialmente sob o suporte de um 

direito subjetivo [de uma posição jurídica ativa]. 

   Assim, não são o direito ou o exercício isoladamente e em si mesmos que 

configuram ilicitude, e sim a forma [modus operandi, ilicitude de meios] pela qual se deu o 

exercício da posição jurídica. 

   Nesse contexto, o exercício das posições jurídicas devem dar-se dentro do 

espaço de liberdade concedido pelo ordenamento a fim de garantir a coexistência de 

liberdades, balizando-se esse exercício pela sua finalidade, pela função social e pelo 

standart jurídico da boa-fé. 

   Este é o grande mote da Teoria do Abuso de Direito. É isto que pretendemos 

analisar no desenrolar desta dissertação. 
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1. Direito subjetivo e situação jurídica. 

 

 

   A quaestio iuris concernente ao direito subjetivo se consubstancia em uma 

das mais imbricadas discussões jurídicas.
6-7-8-9

 Contudo, não obstante isso, essa discussão 

acerca da concepção que se tem do direito subjetivo se revela condição essencial para a 

concepção que se formulará a respeito do ―abuso de direito‖. É dizer, a maneira pela qual 

se compreende o direito subjetivo influencia decisivamente na maneira como se 

compreenderá a figura do ―abuso de direito‖.
10

 

                                                 
6
 Nos dizeres de Carmelo RESTIVO, Contributo ad una teoria dell‘abuso del diritto, Milano: Giuffrè, 2007, p. 

2: ―chiedere quale sia il concetto di diritto subiettivo dominante nella scienza giuridica, è porre una 

domanda imbarazzante‖ [destacamos]. V., ainda, José de OLIVEIRA ASCENSÃO. A desconstrução do abuso do 

direito, in Mario Luiz Delgado e Jones Figueirêdo Alves. Novo código civil - questões controvertidas. No 

direito das obrigações e dos contratos (Série grandes temas de direito privado), vol. 4, São Paulo: Método, 

2005, p. 39: ―O abuso nasceu a propósito da problemática específica do direito subjetivo‖. 

7
 Afirmando ser o direito subjetivo ―concepto central del derecho‖, v. James GOLDSCHMIDT. Problemas 

generales del derecho, Buenos Aires: Depalma, 1944, p. 96/97. 

8
 A discussão que se faz necessária para a conceituação da figura do ―abuso de direito‖ centra-se no direito 

subjetivo, razão pela qual não trabalharemos aqui com a distinção entre direito objetivo [que se consubstancia 

nas regras de direito] e direito subjetivo. Paul Roubier, preferia o uso das nomenclaturas règles juridiques 

(em vez de direito objetivo) e situations juridiques (em vez da expressão les droits); no segundo caso, uso da 

expressão situations juridiques, essa opção não era propriamente para excluir qaulquer uso para a expressão 

direito subjetivo ou negá-lo, mas preferir o uso da expressão situations juridiques, em vez de les droits, por 

ser aquela mais completa. Segundo ele, com relação à expressão droit subjectif, o seu uso, em oposição ao 

droit objectif, também não encerraria uma terminologia suficientemente completa [v. Paul ROUBIER. Droits 

subjectifs et situations juridiques, Paris: Dalloz, 1963, p. 1/2]. Isso não significa, por outro lado, a negação do 

direito subjetivo, mas o reconhecimento apenas que a expressão situations juridiques é, como veremos, mais 

completa e serve melhor para a definição das mais diversas situações jurídicas que cotidianamente 

experimentamos, nem todas elas se caracterizando como direito subjetivo nem nele se esgotando [quando 

presente o direito subjetivo]. A esse respeito, v. Rosa Maria de ANDRADE NERY. Introdução ao pensamento 

jurídico e à teoria geral do direito privado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 120/121; e Ana Luiza 

B. DE ANDRADE F. NERY. O fenômeno jurídico de interesse transindividual, in Revista de Direito Privado, 

São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 36, 2008 (out/dez), p. 34/38.    

9
 A classificação dos direitos subjetivos em absolutos ou relativos, públicos ou privados, entre outras 

classificações, também não será objeto do nosso estudo; para um estudo acerca das classificações dos direitos 

subjetivos, v. Orlando GOMES. Introdução ao direito civil, 13.ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 

112/117. Apenas com relação à nomenclatura direito subjetivo absoluto, conquanto se refira à 

indeterminabilidade do sujeito passivo, trata-se de nomenclatura equívoca, podendo soar como absolutismo 

em seu exercício, o que negamos.   

10
 Carmelo RESTIVO, Contributo ad una teoria dell‘abuso del diritto, cit., p. 5: ―Quella dell‘abuso del diritto 

è infantti una categoria derivata, la cui comprensione richiede necessariamente che vi sia chiarezza in 

ordine al diritto soggettivo. Può anche dirsi che la teoria dell‘abuso è funzione della nozione di diritto 

soggettivo che si adotta, in quanto assumerne ora l‘una, ora l‘altra, incide in modo significativo sui termini 

in cui l‘abuso può essere ricostruito‖. 
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   A idéia de limitação ao exercício dos direitos subjetivos [rectius: limitação 

ao exercício das posições jurídicas] está indissociavelmente ligada à concepção que se tem 

dos direitos subjetivos e das situações jurídicas. 

   Daí a necessidade de, sem pretender examinar todas as teorias sobre o 

direito subjetivo, examinarmos as principais delas e fixarmos um conceito que servirá à 

concepção da própria idéia de ―abuso de direito‖. 

 

 

1.1. Teoria da vontade [SAVIGNY e WINDSCHEID] e teoria do interesse [IHERING]. 

 

   Nesse contexto, em uma primeira fase,
11

 a discussão em torno do direito 

subjetivo dividia-se em duas correntes:
12

 (i) a que via na vontade seu núcleo essencial; e 

(ii) a que via no interesse seu núcleo essencial. 

                                                 
11

 Há controvérsias sobre se teria ou não o direito romano conhecido o direito subjetivo, ou se, tendo-o 

conhecido, se teria formulado um conceito ou uma idéia a seu respeito. Essa discussão, conquanto 

historicamente relevante, não se apresenta como necessária ao propósito da nossa discussão, que não tem por 

objetivo tratar exaustivamente do direito subjetivo, mas fixar um entendimento a seu respeito, na medida em 

que essencial ao que nos propusemos, a discussão acerca do ―abuso do direito‖. Deste modo, entendendo que 

os romanos não conheceram, ao menos no sentido técnico, o direito subjetivo, v., entre outros, Paul ROUBIER. 

Droits subjectifs et situations juridiques, cit., p. 68; Francisco AMARAL. Direito civil – introdução, 7.ª ed., 

Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 225; e TERCIO SAMPAIO Ferraz Junior. Introdução ao estudo do direito – 

técnica, decisão, dominação, 5.ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 145. De modo diverso, defendendo que os 

romanos conheceram, sim, o direito subjetivo, v., por todos, José Carlos MOREIRA ALVES. Direito romano, 

vol. I, 13.ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2001, § 71, p. 88/90.    

12
 Para uma análise pormenorizada sobre as correntes que procuraram explicar o direito subjetivo, cfr., entre 

outros, Paul ROUBIER. Droits subjectifs et situations juridiques, cit., p 67/72; René DEMOGUE. Les notions 

fondamentales du droit prive – essai critique (pour servir d‘introduction à l‘etude des obligations), Paris: La 

Mémoire du Droit, 2001, p. 325 et seq.; Jean DABIN. El derecho subjetivo, Madrid: Revista de Derecho 

Privado, 1955, p. 69/100; Carmelo RESTIVO, Contributo ad una teoria dell‘abuso del diritto, cit., p. 9 et seq.; 

James GOLDSCHMIDT. Problemas generales del derecho, cit., p. 102/104; Manuel Duarte GOMES DA SILVA. 

O dever de prestar e o dever de indemnizar, vol. I, Lisboa (s/ed), 1944, p. 15 et seq.; José de OLIVEIRA 

ASCENSÃO. Direito civil – teoria geral (relações e situações jurídicas), vol. III, Coimbra: Coimbra Editora, 

2002, p. 63/71; António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil português – parte 

geral (introdução, doutrina geral, negócio jurídico), vol. I, tomo I, 3.ª ed., Coimbra: Almedina, 2007 

(reimpressão), § 21.º,  p. 311/334; Luís Solano CABRAL DE MONCADA. Lições de direito civil – parte geral, 

4.ª ed., Coimbra: Almedina, 1995, p. 58/63; Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito 

privado – parte geral, tomo V (Eficácia jurídica. Determinações inexas e anexas. Direitos. Pretensões. 

Ações), 3.ª ed., Rio de Janeiro: Borsói, 1970, § 565, p. 234 et seq.; Vicente RÁO. O direito e a vida dos 

direitos (os direitos), 2.º vol., 2.ª tir., São Paulo: Max Limonad (s/d), p. 11/40; Francisco AMARAL. Direito 

civil
7
, cit., p. 229/231; Orlando GOMES. Introdução ao direito civil

13
, cit., p. 107/112; Miguel REALE. Lições 

preliminares de direito, 23.ª ed., São Paulo: Saraiva, 1996, p. 247/254;  TERCIO SAMPAIO Ferraz Junior. 

Introdução ao estudo do direito
5
, cit., p. 147/149; TERCIO SAMPAIO Ferraz Junior. Direito subjetivo II, in 

Rubens Limongi França (coord.). Enciclopédia saraiva do direito, São Paulo: Saraiva, 1979, p. 330/333; 

Renan LOTUFO. Curso avançado de direito civil – parte geral, vol. I (coord. Everaldo Augusto Cambler), 2.ª 

ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 40/49; Marcelo BENACCHIO. Direito subjetivo – situação 

jurídica – relação jurídica, in Renan Lotufo e Giovanni Ettore Nanni (coord.). Teoria geral do direito civil, 

São Paulo: Altas/IDP, 2008, p. 190/195; Bruno MIRAGEM. Abuso do direito: proteção da confiança e limite 
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  Assim, segundo a teoria da vontade [Willenstheorie] de SAVIGNY e 

WINDSCHEID, com suporte na doutrina kantiana sobre a coexistência das liberdades
13-14

 

[segundo a qual a liberdade de cada um e o seu exercício naturalmente limitariam e seriam 

também limitados pela liberdade e pelo exercício da liberdade do outro, para uma 

convivência ordenada em sociedade
15

], o núcleo essencial do direito subjetivo a vontade 

[poder da vontade (Willensmacht); soberania da vontade (Willensherrschaft)]. 

   Então, fortemente influenciada pela idéia de liberdade, essa teoria via na 

vontade a essência do direito subjetivo, de modo que naqueles espaços de licitude 

concedidos pela norma [direito objetivo; limites impostos pelo direito objetivo 

(Rechtsordnung)
16

] o sujeito teria liberdade de agir conforme sua vontade. O ordenamento 

jurídico disciplina em que medida a vontade individual é determinante para os demais, em 

que medida o sujeito teria o poder de impor sua vontade individual aos demais [faculdade 

de querer em harmonia com a lei]. 

  Portanto, ou a norma concedia ao sujeito o direito de agir conforme sua 

vontade [poder da vontade (Willensmacht)] ou, em não tendo a norma proibido, o sujeito 

poderia agir segundo seu livre-arbítrio [soberania da vontade (Willensherrschaft)].
17

  

   Em sendo assim, o direito subjetivo se traduziria em expressão da 

vontade
18-19

 [poder de querer ou faculdade legal de querer (Wollendürfen)]. 

                                                                                                                                                    
ao exercício das prerrogativas jurídicas no direito privado, Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 36 et seq.; e 

Eduardo Ferreira JORDÃO. Abuso de direito – repensando a teoria do abuso de direito, Salvador: 

JusPODIVM, 2006, p. 31/54.  

13
 Immanuel  KANT. Metafísica dos costumes – princípios metafísicos da doutrina do direito, Parte I, Lisboa: 

Edições 70, 2004, p. 37: ―o direito é uma acção que, ou cuja máxima, permite à liberdade do arbítrio de 

cada um coexistir com a liberdade de todos, de acordo com uma lei universal‖. Jean DABIN. El derecho 

subjetivo, cit., p. 72. 

14
 Há quem defenda que essa redução do direito subjetivo à vontade seja fruto também de forte influência 

filosofia hegeliana, que ―coloca a substância do direito, tanto no sentido objetivo como no subjetivo, na 

vontade‖ [Rudolf Von IHERING, O espírito do direito romano – nas diversas fases de seu desenvolvimento, 

vol. IV, tradução de Rafael Benaion e prefácio de Clovis Bevilaqua, Rio de Janeiro: Alba, 1943, § 70, p. 

214]. No mesmo sentido, Vicente RÁO. O direito e a vida dos direitos, 2.º vol., cit., p. 13. 

15
 Vicente RÁO. O direito e a vida dos direitos, 2.º vol., cit., p. 11. 

16
 Jean DABIN. El derecho subjetivo, cit., p. 71. 

17
 TERCIO SAMPAIO Ferraz Junior. Introdução ao estudo do direito

5
, cit., p. 147. 

18
 Miguel REALE. Lições preliminares de direito

23
, cit., p. 249. 

19
 V. Immanuel  KANT. Metafísica dos costumes, Parte I, cit., p. 17: ―A faculdade de desejar, cujo fundamento 

interno de determinação (e, portanto, o próprio arbítrio) se encontra na razão do sujeito, chama-se vontade. 

Por conseguinte, a vontade é a faculdade de desejar, considerada não tanto em relação à acção (como o 

arbítrio) quanto em relação ao fundamento de determinação do arbítrio à acção‖. 
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   Contudo, essa teoria sofreu fortes críticas justamente por ter posto na 

vontade individual
20

 a essência do direito subjetivo. 

   IHERING, um dos maiores críticos dessa teoria
21

, objetava que a vontade 

seria relevante para explicar o direito no sentido objetivo, ou seja, ela seria fundamental na 

gênese das regras jurídicas, mas não se confundiria com o direito em seu aspecto subjetivo, 

além de reduzir à vontade individual à vontade geral.
22

 

   Demais disso, IHERING ainda criticava o fato de haver situações em que a 

vontade não se faria presente [nascituro, absolutamente incapaz, quando a pessoa 

desconhece o direito (herança ignorada, por exemplo) etc.] e mesmo assim haveria 

proteção por parte do direito.
23-24-25

  

   Assim, IHERING sustentava que não era a vontade o núcleo essencial do 

direito subjetivo e, sim, o interesse. Se há pessoas que não podem manifestar vontade 

[outras ainda nem existem, como é o caso dos nascituros] e mesmo assim o ordenamento 

jurídico as protege, isso significa que não é a vontade que ele protege, e sim o interesse.
26

 

   Ou seja, o direito assegura essencialmente utilidades
27

 e gozos
28

 e, para 

tanto, protege os interesses dos sujeitos. Desse modo, para ele, dois elementos constituem 

                                                 
20

 Esse individualismo da teoria era criticado por Leon DUGUIT. Las transformaciones generales del derecho 

privado desde el código de Napoleón, 2.ª ed., Madrid: Francisco Beltran (s/d), p. 31 et seq. 

21
 Sobre as críticas de Ihering acerca da teoria da vontade, v. Rudolf Von IHERING, O espírito do direito 

romano, vol. IV, cit., § 70, p. 213 et seq. 

22
 Rudolf Von IHERING, O espírito do direito romano, vol. IV, cit., § 70, p. 214: ―isto quererá dizer que o 

direito do indivíduo deve estar em relação com a vontade geral, de tal modo que a vontade individual não se 

possa exercer senão com a condição de achar-se dentro da vontade geral?‖. 

23
 Rudolf Von IHERING, O espírito do direito romano, vol. IV, cit., § 70, p. 216: ―Se a vontade fôsse o 

objetivo do direito, como viriam a ter direito as pessoas sem vontade? Seriam direitos que mentiriam ao seu 

fim e ao seu destino? óculos nas mãos de cégos?‖. 

24
 Miguel Reale lembra ainda que há situações em que o direito pode dar-se mesmo contra a vontade 

individual, como em muitas situações do Direito do Trabalho, nas quais o trabalhador não pode dispor de um 

direito ainda que assim o queira (vontade). Miguel REALE. Lições preliminares de direito
23

, cit., p. 250. 

25
 Em razão dessas críticas, Windscheid reformula seu pensamento, explicando que não era à vontade do 

indivíduo [vontade real ou manifestação de vontade do próprio titular] que ele se referia e, sim, à vontade da 

lei [sentido lógico da vontade; vontade normativa], daí porque a essência do direito subjetivo continuava a 

ser a vontade, sem que isso significasse que os ausentes de vontade não teriam seus direitos amparados pelo 

ordenamento jurídico; Giorgio del Vecchio, também adepto da teoria da vontade, defende-a afirmando que 

não é relevante a vontade em si, mas sim a vontade em potência [vontade potencial], de modo que os 

incapazes (e outros que não pudessem manifestar vontade) poderiam perfeitamente ter seus direitos e 

interesses defendidos por seus representantes. Em ambas as situações, esses argumentos foram vistos como 

contraditórios com a própria teoria da vontade. Nesse sentido, cfr. Jean DABIN. El derecho subjetivo, cit., p. 

75/81; Manuel Duarte GOMES DA SILVA. O dever de prestar e o dever de indemnizar, vol. I, cit., p. 38/40; 

Miguel REALE. Lições preliminares de direito
23

, cit., p. 251. 

26
 Interesse no sentido mais lato possível; Miguel REALE. Lições preliminares de direito

23
, cit., p. 251. 

27
 Rudolf Von IHERING, O espírito do direito romano, vol. IV, cit., § 70, p. 219: ―a utilidade, não a vontade, 

é a substância do direito‖. 
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essencialmente o princípio do direito: (i) ―um substancial, que reside no fim prático do direito, 

produzindo a utilidade, as vantagens e os lucros que asseguram‖; e (ii) ―outro formal, refere-se a êsse fim, 

únicamente como meio, a saber: proteção do direito, ação da justiça‖.
29

 

   Nesse contexto, a definição de IHERING para o direito subjetivo é a de que os 

―direitos são interesses jurídicamente protegidos‖.
30-31

  

   Essa definição, porém, também não foi extreme de críticas. Objetaram-lhe 

que, primeiramente, confundiria um dos fins do direito subjetivo [a proteção de interesses] 

com o seu conteúdo,
32

 bem como a vagueza do próprio termo interesse.
33-34

 

   JEAN DABIN ainda faz outras duas objeções à teoria de IHERING: (i) a de que, 

por essa definição, o direito subjetivo ficaria entregue ao poderio arbitrário do Estado 

[―Sólo los intereses reconocidos por la ley positiva y, en tal sentido, por el Estado, adquieren valor de 

derechos subjetivos jurídicos‖
35

]; e (ii) a indevida identificação que faz IHERING entre direito 

subjetivo e ação judicial.
36-37

  

   Não obstante todas essas críticas feitas à teoria de IHERING, é inegável a 

contribuição da sua teoria do interesse para a ciência do direito. Se a teoria do ―interesse 

juridicamente protegido‖ não foi suficiente para a conceituação do direito subjetivo, por outro 

lado, contribuiu sobremaneira para o desenvolvimento da ciência do direito e para 

acrescentar-lhe a idéia de ―interesse legítimo‖. 

    Em igual sentir, o entendimento de OLIVEIRA ASCENSÃO, para quem: 

                                                                                                                                                    
28

 Rudolf Von IHERING, O espírito do direito romano, vol. IV, cit., § 71, p. 227: ―O direito é a segurança 

jurídica do gozo‖. 

29
 Rudolf Von IHERING, O espírito do direito romano, vol. IV, cit., § 70, p. 219. 

30
 Rudolf Von IHERING, O espírito do direito romano, vol. IV, cit., § 70, p. 220. 

31
 Sobre direito e interesse, cfr. Lina Bigliazzi GERI. Rapporti giuridici e dinamiche sociali – principi, 

norme, interessi emergenti (scritti giuridici), Milano: Giuffrè, 1998, p. 5/140.  

32
 Jean DABIN. El derecho subjetivo, cit., p. 87: ―es un error definir el derecho por su fin: de ese modo se 

señala el fin del derecho, pero no se define el derecho‖. No mesmo sentido: Luís Solano CABRAL DE 

MONCADA. Lições de direito civil
4
, cit., p. 60; Vicente RÁO. O direito e a vida dos direitos, cit., p. 21; 

Francisco AMARAL. Direito civil
7
, cit., p. 230. 

33
 Manuel Duarte GOMES DA SILVA. O dever de prestar e o dever de indemnizar, vol. I, cit., p. 42/43; e 

Miguel REALE. Lições preliminares de direito
23

, cit., p. 252. 

34
 Há quem veja, ainda, nessa definição de direito subjetivo, uma conceituação muito utilitarista e egoísta; 

nesse sentido, Vicente RÁO. O direito e a vida dos direitos, cit., p. 23 et seq. 

35
 Jean DABIN. El derecho subjetivo, cit., p. 84/85. 

36
 Rudolf Von IHERING, O espírito do direito romano, vol. IV, cit., § 71, p. 228/229: ―A ação é, pois, a 

verdadeira pedra de toque dos direitos privados [...] que proclama corresponder a todo direito potencial 

uma determinada ação‖. 

37
 Jean DABIN. El derecho subjetivo, cit., p. 85/86: ―sólo pasa al rango de derecho subjetivo en el momento 

en que se encuentra garantizado por una acción judicial. ¿Residirá entonces el elemento substancial del 

derecho en esa acción?‖. 
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―A grande contribuição de Jhering está na demonstração que todo o direito 

assenta num interesse do agente que é reconhecido pela ordem jurídica. Este 

elemento toda a controvérsia, nunca mais se perdeu também [...] A substância 

do direito subjectivo está num interesse válido. A ordem jurídica não aceita 

qualquer vinculação, se bem que querida, mas apenas aquela que sirva um 

interesse digno de protecção‖.
38

 

 

   Inclusive, é de ressaltar-se que diversas leis [e projetos de lei] fazem 

expressa referência ao ―interesse legítimo‖ [digno de proteção].
39

 

   Assim, a despeito da insuficiência de sua teoria para a definição do que seja 

o direito subjetivo, sua contribuição ao Direito foi imensurável. 

 

 

1.2. Teorias mistas. 

 

   Procurando superar as deficiências das teorias da vontade e do interesse, 

surgem, como sói acontecer, teorias mistas ou ecléticas [que tinha como adeptos, entre 

outros, Georges Jellinek e Raymond Saleilles], procurando conciliá-las. 

   Deste modo, essas teorias procuravam combinar os dois elementos – 

vontade e interesse
40

 – em um único conceito de direito subjetivo [ora dando maior 

relevância ao interesse (interesse protegido por um poder de vontade ou interesse 

                                                 
38

 José de OLIVEIRA ASCENSÃO. Direito civil, vol. III, cit., p. 65. 

39
 Nesse sentido, cfr. CPC/39 2.º [v., a esse respeito, João Manuel de CARVALHO SANTOS. Código de 

processo civil interpretado, v. I, São Paulo: Freitas Bastos, 2.ª ed., 1941, p. 41; e José Manoel de ARRUDA 

ALVIM Netto. Manual de direito processual civil, v. 1, 12.ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, n. 

122, p. 445]; CC 757 e 1229 [exemplificativamente]; Projeto de Lei 3.555/04 (que regulamenta o contrato de 

seguro privado)  5.º; entre outras normas. Também aludindo ao interesse [dando-se-lhe, conquanto não o 

diga, conotação de interesse legítimo], v. Lei de Sociedade por Ações [LSA] 100 § 1.º. Assim também o é o 

espírito da atual disciplina contratual na União Européia, como nos dá notícia Massimo Bianca: ―La 

mencionada Directiva de 1993 no define la buena fe, pero uno de sus considerandos (el 16) ofrece una 

puntual indicación acerca de la buena fe como precepto que requiere al profesional que trate lealmente y 

equitativamente a la contraparte ‗cuyos legítimos intereses debe tener presentes’‖ [Cesare MASSIMO 

BIANCA. Técnicas de formación del contrato y tutela del contratante débil: el principio de buena fe en el 

derecho privado europeo, in Marcos M. Córdoba (director). Tratado de la buena fe en el derecho, Buenos 

Aires: La Ley, 2005 (1.ª reimpressão), tomo II, Cap. X, p. 196]. 

40
 V. Ludwig ENNECCERUS, Theodor KIPP e Martin WOLFF [revisto por Hans Carl Nipperdey]. Tratado de 

derecho civil, tomo I, cit., § 65, p. 280/281 e p. 285: ―Conceptualmente el derecho subjetivo es un poder 

concedido al individuo por el ordenamiento jurídico; según su fin, es un medio para la satisfacción de 

intereses humanos. Únicamente mediante la ponderación de ambos lados de su esencia se llega a conocer 

plenamente el derecho subjetivo […] El derecho es el poder concedido por el ordenamiento jurídico, que 

sirve para la satisfacción de los intereses humanos‖. 
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protegido enquanto atribui poder de vontade); ora dando mais relevância à vontade (poder 

de vontade reconhecido e protegido pela norma, que tenha por objeto um interesse ou 

poder de vontade concedido ao indivíduo pelo ordenamento e que sirva à satisfação de um 

interesse)
41

]. 

   Em suma, como pontua JEAN DABIN, as teorias mistas defendiam ―que el 

derecho subjetivo sea definido como un interés servido por una voluntad; o bien como una voluntad al 

servicio de un interés‖.
42

 

   Contudo, como nem SAVIGNY e WINDSCHEID pretendiam excluir a figura do 

interesse, e tampouco IHERING pretendia negar a existência da vontade, em última análise, 

as teorias mistas [conforme davam maior relevância à vontade ou conforme davam mais 

relevância ao interesse] nada mais faziam do que defender ou a teoria da vontade ou a 

teoria do interesse.
43

 

   E, mais do que isso, ao pretender combinar os dois elementos em um 

conceito só, atraíam as críticas que eram feitas às duas correntes.
44

 E, como acentuava 

DABIN, o direito subjetivo não poderia ser reduzido nem à vontade nem ao interesse, 

tampouco poderia ser reduzido a uma mera combinação dos dois elementos.
45

 

 

 

1.3. A teoria de JEAN DABIN. 

 

   Em monografia sobre o tema, após detidamente analisar as teorias 

precedentes [vontade, interesse e mistas], JEAN DABIN propõe um novo enfoque e uma 

nova conceituação de direito subjetivo. 

   Nesse ínterim, no seu entender, o direito subjetivo envolveria, 

primeiramente, uma relação de pertença-domínio.
46

 

   No primeiro aspecto, partindo do pressuposto de que o direito subjetivo 

significaria, em primeiro lugar, dar a cada um o que é seu [suum cuique tribuere], o autor 

                                                 
41

 Sobre as diversas teorias mistas, cfr. Jean DABIN. El derecho subjetivo, cit., p. 90 et seq.; Vicente RÁO. O 

direito e a vida dos direitos, cit., p. 26; e Miguel REALE. Lições preliminares de direito
23

, cit., p. 253. 

42
 Jean DABIN. El derecho subjetivo, cit., p. 99. 

43
 Jean DABIN. El derecho subjetivo, cit., p. 99. 

44
 Manuel Duarte GOMES DA SILVA. O dever de prestar e o dever de indemnizar, vol. I, cit., p. 44/45; Miguel 

REALE. Lições preliminares de direito
23

, cit., p. 253; e Francisco AMARAL. Direito civil
7
, cit., p. 230. 

45
 Jean DABIN. El derecho subjetivo, cit., p. 100. 

46
 Jean DABIN. El derecho subjetivo, cit., p. 100 et seq. 
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aduz, então, que ele, direito subjetivo, envolveria uma relação de pertença [que é causa e 

determina o domínio], de sorte que o conceito de direito subjetivo supõe que um bem ou 

valor sejam ligados ao sujeito-pessoa [titular] por um laço de pertença, consagrado pelo 

direito objetivo [o direito subjetivo existiria por uma decisão do direito objetivo], de modo 

que seu titular possa afirmar que esse bem ou valore seu.
47

 

   Assim, ―si la persona incapaz de voluntad y desprovista de representante puede tener 

derechos es porque puede tener bienes o intereses que le pertenezcan; si se puede tener derechos sin saberlo 

es porque se pueden tener bienes o interés cuya existencia se ignore‖.
48-49

 

   E DABIN aduz, ainda, que essa relação de pertença que caracteriza o direito 

subjetivo não se restringiria a coisas exteriores [coisas materiais, móveis ou imóveis], mas 

também compreenderiam coisas imateriais, exteriores ao sujeito [como direito do autor, 

por exemplo], e, até mesmo, compreenderiam bens ou valores inerentes à pessoa [física ou 

jurídica], como a vida, integridade física, liberdades etc.
50-51

 

   O segundo aspecto concernente ao direito subjetivo, como corolário da 

relação de pertença, seria o domínio [aspecto de poder]. O domínio se traduziria no poder 

de exercício do direito e de poder dispor dele [poderes de exercício e de dispor].
52

 

   Por fim, aduz, ainda, que o direito subjetivo implicaria alteridade [frente a 

outros sujeitos; interssubjetividade], de modo que o direito subjetivo seria oponível aos 

demais [oponibilidade], trazendo consigo os conceitos de inviolabilidade e exigibilidade 

[os direitos subjetivos seriam invioláveis e seu titular teria a faculdade de exigir que 

fossem respeitados].
53

 

   Nesse contexto, JEAN DABIN conceitua o direito subjetivo como sendo ―la 

prerrogativa, concedida a una persona por el derecho objetivo y garantizada con vías de 

derecho, de disponer como dueño de un bien que se reconoce que le pertenece, bien como 

                                                 
47

 Jean DABIN. El derecho subjetivo, cit., p. 100. 

48
 Jean DABIN. El derecho subjetivo, cit., p. 103. 

49
 René DEMOGUE. Les notions fondamentales du droit prive, cit., p. 329: ―Pour ètre un sujet de droit, il n‘y a 

besoin, dit-il, ni d‘une volonté (furiosus), ni d‘une aptitude d‘esprit, ni de l‘aptitude à la jouissance, ni d‘une 

capacité d‘avoir des besoins qui peuvent être protégés par la loi. Le droit subjectif est un pur état, quelque 

chose de passif. L‘expresion « avoir un droit » n‘est pas complètement exacte. On devrait dire plutôt « être 

dasn un droit »‖.  

50
 Jean DABIN. El derecho subjetivo, cit., p. 104. 

51
 Criticando esse posicionamento e afirmando que o direito à vida não pode traduzir-se em um direito 

subjetivo, como proposto por Dabin, v. Paul ROUBIER. Droits subjectifs et situations juridiques, cit., p. 50. 

52
 Jean DABIN. El derecho subjetivo, cit., p. 108/116. 

53
 Jean DABIN. El derecho subjetivo, cit., p. 116/120. 
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suyo, bien como debido. Naturalmente, esta pertenencia y ese dominio sólo existen en los 

límites más o menos estrictos, de extensión o incluso de finalidad, que les asigna el 

derecho objetivo. Pero dentro de estos límites el titular del derecho subjetivo tiene el pleno 

dominio de su bien‖.
54

 

 

 

1.4. Teorias que negam o direito subjetivo. 

 

   Além das diversas teorias que procuram explicar o direito subjetivo, há, 

ainda, aquelas teorias que negam a sua existência. Dessas teorias, podemos destacar duas, 

que se consubstanciam nas duas principais teorias negativas; as teorias de (i) DUGUIT e de 

(ii) KELSEN. 

   Para DUGUIT, um dos maiores críticos do direito subjetivo, este encerraria 

uma doutrina individualista e manifestamente inviável, posto que o homem não vive 

isolado em uma ilha, separado dos demais; o homem existe em sociedade e pela 

sociedade.
55-56

 

   Não se poderia falar, assim, em uma vontade ou poder individual que se 

sobrepusesse à vontade geral. O homem, por necessariamente viver em sociedade, estaria, 

por via de conseqüência, subordinado às regras de direito.
57

 

   DUGUIT aduz, ainda, que a noção de direito subjetivo seria uma concepção 

artificial e metafísica [vazia de sentido] do direito, afirmando, também, sob forte influência 

de Comte, que essa noção metafísica do direito não poderia se sustentar em plena época de 

realismo e positivismo.
58

 

                                                 
54

 Jean DABIN. El derecho subjetivo, cit., p. 130. 

55
 Leon DUGUIT. Las transformaciones generales del derecho privado

2
, cit., p. 34/35. Duguit ainda vai 

defender a função social como argumento para negar o direito subjetivo: ―Descansa en una concepción 

exclusivamente realista, que elimina poco a poco la concepción metafísica del derecho subjetivo: es la 

noción de función social‖ [Leon DUGUIT. Las transformaciones generales del derecho privado
2
, cit., p. 35]. 

56
 Para uma crítica da teoria de Duguit, v. Jean DABIN. El derecho subjetivo, cit., p. 9/20 e 24 et seq.; Vicente 

RÁO. O direito e a vida dos direitos, cit., p. 51/69; e Giuseppe LUMIA. Elementos de teoria e ideologia do 

direito, São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 110/111. 

57
 Embora o próprio Duguit reconhecesse certos limites ao poder do Estado. Cfr. Leon DUGUIT. Las 

transformaciones generales del derecho privado
2
, cit., p. 32. 

58
 Leon DUGUIT. Las transformaciones generales del derecho privado

2
, cit., p. 28/35. 
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   Deste modo, o autor procura reduzir o direito ao próprio direito objetivo 

[regras de direito; todo mundo está submetido e vinculado ao direito objetivo], sem que se 

pudesse falar em direito subjetivo. 

   Assim, DUGUIT procura substituir a idéia de direito subjetivo pela 

concepção de situação jurídica, mas compreendendo nesse conceito de situação jurídica a 

própria negação do direito subjetivo e a redução do direito ao direito objetivo.
59

 

   KELSEN, e seu normativismo jurídico,
60

 foi outro autor que negou a 

existência dos direitos subjetivos. 

   Ao tentar purificar, científica e epistemologicamente, o Direito, reduzindo-

lhe o objeto à norma, KELSEN acabou por aduzir que os direitos subjetivos não seriam mais 

do que o dever jurídico do outro de se conduzir por determinada maneira em face de um 

outro indivíduo, dever jurídico esse imposto pela própria norma. Assim, o pretenso ―direito 

subjetivo‖ não seria mais do que o dever do outro.
61

 

   Para KELSEN, na idéia de direito subjetivo haveria a aparência de que 

existiriam duas situações juridicamente relevantes, quando, na verdade, haveria tão-

somente uma: o dever jurídico [a norma prescreveria a conduta, impondo sanção à conduta 

oposta].
62

 

   Assim, afirma o autor que se ―se designa a relação do indivíduo, em face do qual 

uma determinada conduta é devida, com o indivíduo obrigado a essa conduta como ‗direito‘, este direito é 

apenas um reflexo daquele dever‖ [destacamos].
63-64-65

 

 

 

 

 

                                                 
59

 Sobre o conceito de situação jurídica de Duguit, v. Torquato CASTRO. Teoria da situação jurídica em 

direito privado nacional – estrutura, causa e título legitimário do sujeito, São Paulo: Saraiva, 1985, p. 56. 

60
 Sobre Kelsen e o normativismo jurídico, v. THIAGO RODOVALHO dos Santos. Kelsen e a epistemologia 

jurídica, in Revista Eletrônica da Faculdade de Direito da PUC/SP, vol. 2, 2009, p. 1/19. 

61
 Hans KELSEN. Teoria pura do direito, 6.ª ed., São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 142. 

62
 Hans KELSEN. Teoria pura do direito

6
, cit., p. 142. 

63
 Hans KELSEN. Teoria pura do direito

6
, cit., p. 143. 

64
 Para uma crítica da teoria de Kelsen, v. Jean DABIN. El derecho subjetivo, cit., p. 20 et seq.; e Vicente 

RÁO. O direito e a vida dos direitos, cit., p. 41/50. 

65
 Em crítica as teorias normativistas, afirma Oliveira Ascensão que as ―teorias normativistas, por definição, 

não podem apreender as posições das pessoas que têm direitos; só podem falar das normas que atribuem 

direitos‖ [José de OLIVEIRA ASCENSÃO. Direito civil, vol. III, cit., p. 66]. 
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1.5. Do direito subjetivo à situação jurídica.  

 

   É inegável que o estudo acerca do direito subjetivo é polêmico, indo desde 

aqueles que o negam, até diversas teorias que o procuram explicar. 

   Um ponto, porém, parece ser menos controverso, como acentua GOMES DA 

SILVA, cujo conceito de direito subjetivo irá influenciar fortemente a doutrina portuguesa 

sobre o assunto:
66-67-68

 

 

―Os direitos subjectivos são como zonas em que a liberdade pessoal se afirma e 

em que se manifesta, portanto, a autonomia do sujeito do direito relativamente 

às outras pessoas, consideradas perante a ordem jurídica; constituem, assim, 

qualquer coisa de inerente à própria pessoa, situações, posições individuais que, 

embora estribadas na lei, adquirem certa independência em relação a ela, 

considerando-se em regra inatacáveis por leis posteriores ao momento em que 

nascem‖.
69

 

 

   Assim, haveria um agire licere [facultas agendi]
70

 permitido pelo 

ordenamento jurídico; é dizer, um espaço de liberdade dentro do qual atuaria o direito 

subjetivo.
71-72

 

                                                 
66

 Nesse sentido, cfr. José de OLIVEIRA ASCENSÃO. Direito civil, vol. III, cit., p. 68/70; António Manuel da 

Rocha e MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil português
3
, vol. I, tomo I, cit., § 21.º,  p. 320 e 

333/334. 

67
 Gomes da Silva define o direito subjetivo como a ―afectação jurídica dum bem à realização dum ou mais 

fins de pessoas individualmente consideradas‖; Manuel Duarte GOMES DA SILVA. O dever de prestar e o 

dever de indemnizar, vol. I, cit., p. 52. 

68
 Informa Oliveira Ascensão que, em outra obra, Gomes da Silva teria reformulado seu entendimento, 

reconhecendo-o muito objetivado, acrescentando-lhe subjetividade, definindo, assim, o direito subjetivo da 

seguinte maneira: o direito subjetivo consiste ―num aspecto ou manifestação da exigência ontológica da 

actuação da personalidade que a lei explicita e garante mediante a afectação jurídica de certo bem a uma 

finalidade capaz de integrar esse aspecto da mesma exigência‖ [cfr. José de OLIVEIRA ASCENSÃO. Direito 

civil, vol. III, cit., p. 69].  

69
 Manuel Duarte GOMES DA SILVA. O dever de prestar e o dever de indemnizar, vol. I, cit., p. 15. 

70
 Cfr. Carmelo RESTIVO, Contributo ad una teoria dell‘abuso del diritto, cit., p. 41 et seq.; Giuseppe LUMIA. 

Elementos de teoria e ideologia do direito, cit., p. 107; Clovis BEVILAQUA. Teoria geral do direito civil, 2.ª 

ed. [rev. por Caio Mário da Silva Pereira], Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976, p. 17/18; Vicente RÁO. O 

direito e a vida dos direitos, 2.º vol., cit., p. 7/8; José Carlos MOREIRA ALVES. Direito romano
13

, vol. I, cit., § 

70, p. 87; Francisco AMARAL. Direito civil
7
, cit., p. 224; Orlando GOMES. Introdução ao direito civil

13
, cit., 

p. 107; Miguel REALE. Lições preliminares de direito
23

, cit., p. 248; TERCIO SAMPAIO Ferraz Junior. 

Introdução ao estudo do direito
5
, cit., p. 145; TERCIO SAMPAIO Ferraz Junior. Direito subjetivo II, in Rubens 

Limongi França (coord.). Enciclopédia saraiva do direito, cit., p. 330; e Renan LOTUFO. Curso avançado de 

direito civil
2
, vol. I, cit., p. 42. 

71
 Como conceitua Luís Solano CABRAL DE MONCADA. Lições de direito civil

4
, cit., p. 63: o direito subjetivo 

é ―ou a faculdade, em abstracto, que cada um de nós tem, de, em harmonia com a lei, gozar e exigir dos 
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   Contudo, isso não impediu, como vimos no estudo que empreendemos até 

agora, que o conceito de direito subjetivo fosse fortemente polemizado, culminando em 

diversas teorias a seu respeito, inclusive havendo aquelas que o negam. 

   Nesse contexto, é importante que dois pontos sejam afirmados: (i) primeiro, 

que boa parte da polêmica em torno do conceito de direito subjetivo é fruto do fato de que 

a idéia de direito subjetivo é insuficiente para explicar o fenômeno jurídico das posições 

jurídicas ativas de que somos titulares;
73

 (ii) segundo, não obstante a insuficiência da idéia 

do direito subjetivo, este goza de relevante função do Direito, sendo impossível negar-lhe 

existência. 

   Deste modo, não é porque o direito subjetivo não pode fornecer uma 

explicação suficiente a todas as posições jurídicas ativas, que se lhe deve negar existência. 

Em verdade, ao contrário disso, é impossível não reconhecer sua relevância, que, inclusive, 

é, além de ideológica, também histórico-cultural.
74-75

 

   Nesse sentido, os direitos subjetivos estão indissociavelmente ligados à 

evolução e à conquista dos direitos no Ocidente
76

, da tal sorte que negar os direitos 

                                                                                                                                                    
outros o respeito de certos interesses e fins reconhecidos legítimos e tutelados pela ordem jurídica em geral; 

− ou o poder concreto de exigir também dos outros o respeito das situações jurídicas que, quanto à nós, de 

qualquer modo se subjectivaram definitivamente por um acto da nossa vontade, manifestada ao abrigo da lei, 

e ainda o respeito de todas as conseqüências jurídicas deste acto resultam, sob a forma de deveres e 

obrigações para os outros‖. Em sentido próximo, a definição de Orlando GOMES. Introdução ao direito 

civil
13

, cit., p. 109. 

72
 Por sua vez – a partir das definições de Savigny, Ihering e Gomes da Silva –, Oliveira Ascensão conceitua 

o direito subjetivo como sendo ―uma posição concreta de vantagem, de pessoas individualmente 

consideradas, resultante da afectação de meios jurídicos para permitir a realização de fins que a ordem 

jurídica aceita como dignos de protecção‖ [José de OLIVEIRA ASCENSÃO. Direito civil, vol. III, cit., p. 79]. 

73
 Rosa Maria de ANDRADE NERY. Introdução ao pensamento jurídico, cit., p. 120/121. 

74
 António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil português

3
, vol. I, tomo I, cit., § 

21.º, p. 310; afirma ainda o mesmo autor: ―Negar o direito subjectivo ou deformá-lo é desconhecer a sua 

omnipresença técnica e o seu radicar ideológico. Há irrealismo acientífico‖ [António Manuel da Rocha e 

MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil português
3
, vol. I, tomo I, cit., § 21.º, p. 324]. No mesmo 

sentido, Francisco AMARAL. Direito civil
7
, cit., p. 228. 

75
 Conquanto Menezes Cordeiro seja um dos grandes defensores do direito subjetivo, no entender de Oliveira 

Ascensão, o conceito dele, por ser normativista, acabaria por, implicitamente, negar o direito subjetivo. A 

respeito dessa crítica, v. José de OLIVEIRA ASCENSÃO. Direito civil, vol. III, cit., p. 66/67; a que responde 

António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil português
3
, vol. I, tomo I, cit., § 

21.º, p. 332. 

76
 António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil português

3
, vol. I, tomo I, cit., § 

21.º, p. 325: ―O direito subjectivo não é uma simples construção técnica: ele tem um nível significativo-

ideológico profundo. No direito subjectivo joga-se um modo de pensar próprio do sistema cultural do 

Ocidente e não, apenas, uma conjunção jurídica. O direito subjectivo deve ser preservado, na precisa 

medida em que a cultura que o suporta o deva, também, ser‖ [destacamos]. V, ainda, sobre esse assunto, 

Georges RIPERT. A regra moral nas obrigações civis, 2.ª ed., Campinas: Bookseller, 2002, p. 190: ―Tentei, 

noutro lugar, mostrar o perigo dessa teoria. Ela tende a destruir a idéia de direito subjetivo e esta idéia 
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subjetivos equivaleria a negar um dos bastiões da nossa liberdade [livre-arbítrio] e um dos 

vetores da nossa civilização!
77

 

   O direito subjetivo não se traduz em um conceito jurídico fortemente 

estudado até o direito romano [sem discutir se os romanos teriam ou não conhecido o 

direito subjetivo]. Entretanto, historicamente, o direito subjetivo está umbilicalmente 

ligado às grandes conquistas do indivíduo contra as arbitrariedades do Estado, revelando-

se em um freio ao seu poder arbitrário, desde a Magna Charta Libertatum inglesa de 1215 

[Rei João Sem-Terra]
78

 e a revolução francesa até os dias atuais. 

   Em igual sentir, pontua FRANCISCO AMARAL que: 

 

―No aspecto histñrico, são os direitos subjetivos ‗produtos de um movimento 

ideológico democrático e liberal, destinado a proteger o indivíduo contra os 

excessos do absolutismo estatal‘. Na sua origem estão os movimentos políticos 

do liberalismo e do capitalismo, de que são também manifestações jurídicas as 

declarações políticas dos direitos do homem e do cidadão‖ [destacamos]
79-80

 

 

   Deste modo, os direitos subjetivos guardam, inclusive, como expressão da 

liberdade, imanente relação com os direitos fundamentais, de sorte que não é possível 

falar-se em Estado Constitucional [Verfassungsstaat],
81

 negando a existência dos direitos 

                                                                                                                                                    
longe de ser anti-social, é indispensável à manutenção da civilização ameaçada pelo estatismo e pelo 

comunismo‖. 

77
 António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil português

3
, vol. I, tomo I, cit., § 

21.º, p. 328. 

78
 Cfr. Fábio Konder COMPARADO. A afirmação histórica dos direitos humanos, 2.ª ed., São Paulo: Saraiva, 

2001, p. 67 et seq.; e THIAGO RODOVALHO dos Santos. Do Direito Constitucional à Ampla e Efetiva Defesa 

na Assistência Judiciária Gratuita na Esfera Criminal, in Revista Direitos Fundamentais & Democracia - 

Unibrasil, v.4, 2008, p. 1/22. 

79
 Francisco AMARAL. Direito civil

7
, cit., p. 229. 

80
 Duguit, que nega o direito subjetivo conquanto tenha discorrido sobre a limitação aos poderes arbitrários 

do Estado, negar-lhe-á aplicação, vendo-o como ideal artificial e metafísico; Leon DUGUIT. Las 

transformaciones generales del derecho privado
2
, cit., p. 32/33: ―Sin duda, por efecto de esta asociación, se 

han impuesto restricciones a los derechos de cada uno, pero sólo en la medida en que esto es necesario para 

asegurar el libre ejercicio de los derechos de todos.  La colectividad organizada, el Estado, no tiene otro fin 

que proteger y sancionar los derechos individuales de cada uno. La regla de derecho, o el derecho objetivo, 

tiene por fundamento el derecho subjetivo del individuo. Impone al estado la obligación de proteger y de 

garantir los derechos del individuo; le prohíbe hacer leyes o realizar actos que atenten contra ellos‖. 

81
 O Estado Constitucional não se traduz apenas em Estado de Direito [Rechtsstaat], mas conjuga os ideais 

do Estado Democrático de Direito [Demokratischen Rechtsstaat] e Estado Social de Direito [Sozialstaat]. 
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subjetivos.
82

 E mais, especialmente no pós grandes guerras, as Constituições modernas 

passaram a fazer uso crescente e mais intenso dos direitos subjetivos.
83

 

   Sendo que, em tempos atuais, essa discussão ganha especial relevo, haja 

vista a defesa que muitos doutrinadores vêm fazendo acerca do predomínio do interesse 

público sobre o interesse privado.
84-85

 Nesse ínterim, os direitos fundamentais e os direitos 

subjetivos têm íntima finalidade justamente em salvaguardar o indivíduo contra o Estado 

[como limitação aos poderes do Estado], de modo que se possa falar em Estado 

Substancial Democrático de Direito e não meramente em Estado Formal Democrático de 

Direito.
86

 

   Nesse contexto, quando defendemos a idéia de limitação ao exercício das 

posições jurídicas ativas
87

 e falamos em função social do direito subjetivo, fazemo-lo sem 

o condão de pretender, com isso, aniquilar ou negar o direito subjetivo, mas apenas e tão-

somente reconhecer-lhe os limites imanentes,
88

 pugnando por um exercício democrático 

dos direitos [é dizer, nem aniquilá-lo, nem tê-lo por arbitrário].
89-90

 Até mesmo os direitos 

                                                 
82

 Fazendo relação entre direitos subjetivos e direitos fundamentais; cfr. Robert ALEXY. Teoría de los 

derechos fundamentales, 2.ª ed., Madrid: Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, 2008, p. 151 et. 

seq.; Konrad HESSE. Significado de los derechos fundamentales, in Ernest Benda et. al. Manual de derecho 

constitucional, Madrid: IVAP/Marcial Pons, 1996, p. 90 et seq.; José Carlos VIEIRA DE ANDRADE. Os 

direitos fundamentais na constituição portuguesa de 1976, 3.ª ed., Coimbra: Almedina, 2004, p. 113 et seq.; 

José Joaquim GOMES CANOTILHO. Estudos sobre direitos fundamentais, São Paulo/Coimbra: Revista dos 

Tribunais/Coimbra Editora, 2008, p. 50 et seq.; GILMAR Ferreira MENDES. Os direitos individuais e suas 

limitações: breves reflexões, in Gilmar Ferreira Mendes et al. Hermenêutica constitucional e direitos 

fundamentais, Brasília: Brasília Jurídica/IDP, 2000, p. 199; e Dimitri DIMOULIS e Leonardo MARTINS. Teoria 

geral dos direitos fundamentais, 2.ª tir., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 67/68. 

83
 António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil português

3
, vol. I, tomo I, cit., § 

21.º, p. 331. 

84
 Defendendo as garantias individuais e criticando os argumentos de que a supremacia do interesse público 

poderia aniquilá-los, v. Nelson NERY JUNIOR. Público vs. privado?: a natureza constitucional dos direitos e 

garantias fundamentais, in Ives Gandra Martins e Francisco Rezek. Constituição federal – avanços, 

contribuições e modificações no processo democrático brasileiro, São Paulo: Revista dos Tribunais/CEU, 

2008, p. 229 et seq. 

85
 No mesmo sentido, DIOGO FREITAS do Amaral. Curso de direito administrativo, vol. 1, Coimbra: 

Almedina, 2001, n.º 13, p. 61: o interesse público ―não é o único critério da ação administrativa, nem tem 

um valor ou alcance ilimitado. Há que prosseguir, sem dúvida, o interesse público, mas respeitando 

simultaneamente os direitos subjectivos e os interesses legalmente protegidos dos particulares‖ 

[destacamos]. 

86
 Nelson NERY JUNIOR. Público vs. privado?: a natureza constitucional dos direitos e garantias 

fundamentais, in Ives Gandra Martins e Francisco Rezek. Constituição federal, cit., p. 249. 

87
 Sobre posições jurídicas, v. José de OLIVEIRA ASCENSÃO. Direito civil, vol. III, cit., p. 56 et seq. 

88
 Como pontua Georges RIPERT. O regimen democrático e o direito civil moderno, São Paulo: Saraiva, 

1937, p. 227 e 234/235: ―Não ha, diz-se, direitos absolutos; todos os direitos são necessariamente relativos 

[...] O princípio da relatividade dos direitos é princípio constitucional do comercio jurídico‖. 

89
 No mesmo sentido, António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil português

3
, 

vol. I, tomo I, cit., § 21.º, p. 329: ―Sem dúvida que a liberdade em jogo no direito subjectivo não pode ser 
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fundamentais experimentam limitações em seus exercícios [ainda que as limitações 

(restrições) a direitos fundamentais se devam interpretar restritivamente],
91-92

 e nem por 

isso se fala em negação dos direitos fundamentais. 

   Daí porque se a noção de direito subjetivo muitas vezes nos é insuficiente 

para reconhecer esses limites imanentes, a concepção da situação jurídica nos pode 

fornecer melhores subsídios
93-94

. Mas não, como o fez DUGUIT, ao falar em situação 

jurídica para negar o direito subjetivo. 

                                                                                                                                                    
entendida em termos individualistas puros, ao sabor de um liberalismo primitivo. Toda a evolução industrial 

e pós-industrial ensinou a necessidade de lhe introduzir limites, com inevitáveis reflexos no próprio direito 

subjectivo ou antes: em certas formas de concretização do seu exercício. Assim, a liberdade jurídico-

subjectiva deve ser complementada com as ideias de cooperação, de participação e de responsabilidade ou 

de deveres imanentes‖. 

90
 Ainda no mesmo sentido, Pietro PERLINGIERI. O direito civil na legalidade constitucional, Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008, p. 677: ―O perfil mais significativo é constituído pela obrigação, ou dever, do sujeito titular 

do direito de exercê-lo de modo a não provocar danos a outros sujeitos, em harmonia com o princípio da 

solidariedade política, econômica e social (art. 2 Const.). Isso incide de tal modo sobre o direito subjetivo 

que, ao invés de resultar como expressão de um poder arbitrário, acaba por funcionalizá-lo e por socializá-

lo‖ [destacamos]. 

91
 Sobre limitação a direitos fundamentais e sua relatividade, v. Joaquín Brage CAMAZANO. Los límites a los 

derechos fundamentales, Madrid: Dykinson, 2004, p. 35/63. V., também, no mesmo sentido, Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Européia [CDF un.eur. 52º, 53º e 54º]: CDF un.eur. 52º ―Âmbito dos 

direitos garantidos. 1. Qualquer restrição ao exercício dos direitos e liberdades reconhecidos pela presente 

Carta deve ser prevista por lei e respeitar o conteúdo essencial desses direitos e liberdades. Na observância 

do princípio da proporcionalidade, essas restrições só podem ser introduzidas se forem necessárias e 

corresponderem efectivamente a objectivos de interesse geral reconhecidos pela União, ou à necessidade de 

protecção dos direitos e liberdades de terceiros‖; CDF un.eur. 53º ―Nível de protecção.  Nenhuma 

disposição da presente Carta deve ser interpretada no sentido de restringir ou lesar os direitos do Homem e 

as liberdades fundamentais reconhecidos, nos respectivos âmbitos de aplicação, pelo direito da União, o 

direito internacional e as convenções internacionais em que são partes a União, a Comunidade ou todos os 

Estados-Membros, nomeadamente a Convenção europeia para a protecção dos direitos do Homem e das 

liberdades fundamentais, bem como pelas Constituições dos Estados-Membros‖; e CDF un.eur. 54º 

―Proibição do abuso de direito. Nenhuma disposição da presente Carta deve ser interpretada no sentido de 

implicar qualquer direito de exercer actividades ou praticar actos que visem a destruição dos direitos ou 

liberdades por ela reconhecidos, ou restrições maiores desses direitos e liberdades que as previstas na 

presente Carta‖ [destacamos]. 

92
 Podem-se vislumbrar situações jurídicas em que se revele a absolutidade dos direitos fundamentais 

[dignidade da pessoa humana, v.g.], mas em seu aspecto negativo [dimensão negativa dos direitos 

fundamentais, status negativus]; ou seja, a absolutidade não se revela no aspecto positivo [dimensão positiva 

dos direitos fundamentais, status activus] (aquilo que posso fazer em nome de um direito fundamental; 

direito de ir e vir, liberdade de expressão etc), mas pode eventualmente manifestar-se em seu aspecto 

protetivo, é dizer, naquilo que não permite que se faça ao titular de direito fundamental. 

93
 Paul ROUBIER. Droits subjectifs et situations juridiques, cit., p. 1/2. 

94
 Em sentido contrário, defendendo que o conceito de situação jurídica é estritamente processual, não 

podendo ser transplantado para o direito material [direito privado], v. James GOLDSCHMIDT. Teoría general 

del processo, Barcelona: Labor, 1936, § 24, p. 56. 
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   A idéia de situação jurídica não conflita com o direito subjetivo; ao revés, 

engloba-o.
95

 O conceito de situação jurídica,
96

 cuja originalidade é atribuída a Josef 

Kohler,
97

 foi desenvolvido modernamente por PAUL ROUBIER, e nos é essencial para a 

compreensão de que as situações que experimentamos são muito mais complexas do que 

ter apenas direitos subjetivos, e isso é um dado fundamental para a melhor compreensão da 

figura do ―abuso de direito‖. 

   Nesse sentido, as situações jurídicas que experimentamos foram um 

complexo de direitos e deveres. Olhando-se apenas pelo prisma do ter direito subjetivo, a 

compreensão de que seu exercício não é ilimitado e não pode dar-se de forma abusiva, 

muitas vezes é mais difícil. Contudo, a partir do momento em que se denota que o titular 

de um direito subjetivo vivencia, na verdade, uma situação jurídica, em que nessa situação 

jurídica há, além desse direito subjetivo, também deveres, torna-se mais evidente a 

visualização de que o seu exercício experimenta limites que lhe são imanentes [na situação 

jurídica, ao direito subjetivo é adicionada a idéia de ―cooperação, de participação e de 

responsabilidade ou de deveres imanentes‖
98-99

]. 

                                                 
95

 Pietro PERLINGIERI. O direito civil na legalidade constitucional, cit., p. 668: ―Fazem parte do conceito 

geral de situação jurídica, por exemplo, o direito subjetivo, o poder jurídico (potestà), o interesse legítimo, a 

obrigação, o ônus, etc.: trata-se sempre de situações subjetivas‖ [destacamos]. 

96
 Torquato Castro afirmava que a situação jurídica ―é a situação que de direito se instaura em razão de uma 

determinada situação de fato, revelada como fato jurídico, e que se traduz na disposição normativa de 

sujeitos concretos posicionados perante certo objeto; isto é, posicionamos em certa medida de participação 

de uma res, que se define como seu objeto‖ [Torquato CASTRO. Teoria da situação jurídica, cit., p. 50]. Em 

sentido próximo, Emilio BETTI. Teoría general del negocio jurídico, Granada: Comares, 2000, p. 5; v. ainda, 

sobre o conceito de situação jurídica, Giuseppe LUMIA. Elementos de teoria e ideologia do direito, cit., p. 

104/105. 

97
 Torquato CASTRO. Teoria da situação jurídica, cit., p. 54; Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA, 

Tratado de direito privado
3
, tomo V, cit., § 578, item 2, p. 297; e James GOLDSCHMIDT. Teoría general del 

processo, cit., § 24, p. 55/56. 

98
 António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil português

3
, vol. I, tomo I, cit., § 

21.º, p. 329. 

99
 No mesmo sentido, Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado – parte 

especial, tomo LIII (Direito das Obrigações: Fatos ilícitos absolutos. Atos-fatos ilícitos absolutos. Atos 

ilícitos absolutos. Responsabilidade. Danos causados por animais. Coisas inanimadas e danos. Estados e 

servidores. Profissionais), 3.ª ed., Rio de Janeiro: Borsói, 1972, § 5500, p. 62/73: ―Já a doutrina alemã, 

firmada em precisa concepção germânica, declarava que todos os direitos implicavam deveres e continham, 

pois, algo de indilatável; donde o limite moral inerente a todos (OTTO VON GIERKE, Der Entwurf eines BGB. 

und das Deutsche Recht, 183; Deutsches Privatrecht, I, 319-320). Talvez tivesse razão quem apontou tal 

teoria como exemplo de reação das idéias sociais e econômicas sôbre o direito, de modo que tende a tornar-

se dever o direito subjetivo (Z. M. PERITSCH, Die gegenwärtige Richtung der privatrechtlichen Studien in 

Frankreich und Deustchland, Blätter für vergleichende Rechtswissenschaft um Volkswirtschaft, II, 376 s.), o 

que confirmaria as idéias de AUGUSTO COMTE; mas, precisamente, o que se deu foi a evolução dos processos 

individualistas de justiça, criando-se a solução que se devia dar nos casos de colisão de interêsses, 

assegurados, cada um de per si, pelo direito ‖ [destacamos]. Em igual sentir, a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Européia expressamente consigna o limite ao gozo [exercício] dos direitos e 

liberdades fundamentais do Homem, exprimindo, em seu Preâmbulo, que o ―gozo destes direitos implica 



33 

 

 

 

   A esse respeito, como pontua PAUL ROUBIER: 

 

―La situation juridique se présente à nous comme constituant un complexe de 

droits et de devoirs [...] Allons plus loin: il n' a guère de droits qui ne 

s'accompagnent au moins d'un devoir d'après la jurisprudence contemporaine, à 

savoir le devoir de ne pas abuser de son droit, de ne pas user dans une pensée 

illégitime pour nuire à autrui plus que pour satisfaire à des intérêts serieux. Si 

bien que la substitution de la notion de situation juridique à celle de droit 

subjectif, comme base de toute la science juridique, paraît bien justifiée. 

Mas si nous definissons la situation juridique comme un complexe de droits et de 

devoirs, il va cependant apparaître aussitôt une distinction fondamentale entre 

les diverses situations juridiques. Dans les unes, l'elément de la prérogative et de 

l'avantage pour le titulaire de la situation apparaît au premier plan: ce sont des 

situations juridiques subjectives, c'est-à-dire celles qui tendent à créer 

principalement des droits plutôt que des devoirs. Dans les autres, l'elément du 

devoir, de la charge est predominant: ce sont les situations juridiques objectives, 

c'est-à-dire celles qui tendent à reconnaitre des devoirs plutôt que des droits‖ 

[destacamos].
100

 

 

   Nesse contexto, conquanto possamos imaginar situações jurídicas simples
101

 

[gerando apenas direitos ou apenas deveres], a realidade é que, em verdade, a imensa 

maioria das situações jurídicas que vivenciamos será de situações jurídicas complexas, ou 

seja, que encerrarão aos titulares das posições jurídicas tanto direitos quanto deveres, ainda 

que haja predominância dum ou doutro em cada pólo [por exemplo, posição jurídica ativa, 

com carga predominante de direitos (conquanto carregue também deveres); e posição 

jurídica passiva, com carga predominante de deveres (conquanto carregue também 

direitos)]. 

   No mesmo sentido, é o entendimento de PIETRO PERLINGIERI, para quem: 

 

―No ordenamento moderno, o interesse é tutelado se, e enquanto for conforme 

não apenas ao interesse do titular, mas também àquele da coletividade. Na 

                                                                                                                                                    
responsabilidades e deveres, tanto para com as outras pessoas individualmente consideradas, como para 

com a comunidade humana e as gerações futuras‖. 

100
 Paul ROUBIER. Droits subjectifs et situations juridiques, cit., p. 52/54. 

101
 O direito de votar, v.g. Não há, em regra, situações jurídicas subjetivas absolutas. V. Francisco Cavalcanti 

PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado
3
, tomo LIII, cit., § 5500, p. 70. 
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maior parte das hipóteses, o interesse faz nascer uma situação subjetiva 

complexa, composta tanto de poderes quanto de deveres, obrigações, ônus‖.
102

 

 

   Assim, a distinção entre situações jurídicas ativas e passivas não pode ser 

feita de forma estanque e absoluta, como se uma só contivesse direitos e a outra, 

deveres.
103

 O fato de as situações serem classificadas em subjetivas ou objetivas 

(ROUBIER), ou em patrimoniais ou não-patrimoniais [existenciais] (PERLINGIERI), não 

excluiria o fato de que, na maioria das hipóteses, essas situações subjetivas se 

consubstanciariam em situações complexas [com direitos e deveres]. 

   Deste modo, as situações subjetivas sofreriam ―uma intrínseca limitação pelo 

conteúdo das cláusulas gerais e especialmente daquela de ordem pública, de lealdade, de diligência e de 

boa-fé, que se tornaram expressões gerais do princípio da solidariedade‖.
104

 

   Isso é verdadeiro, por exemplo, quando pensamos em hipóteses que, à 

primeira vista, nos revelam apenas poderes, como é o caso dos direitos potestativos.
105

 

Nesse sentido, o CC 313 diz que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da 

que lhe é devida, ainda que mais valiosa; esse direito do credor é plenamente válido e, de 

fato, não é dado ao devedor poder obrigar o credor a aceitar outra prestação, ainda que se 

traduza em prestação mais valiosa. Contudo, mesmo nessa hipótese, há temperança ao 

exercício do direito do credor, de tal modo que, se esse revelar-se abusivo, rechaça-lhe o 

exercício. Assim, por exemplo, na situação em que haja superlotação da classe econômica 

do avião e a companhia, ciente de fato, oferece ao passageiro, que não teria como embarcar 

na classe econômica em razão da superlotação, um assento em classe superior, é-lhe dado, 

ao passageiro, recusar? Evidentemente que não,
106

 o que revela que mesmo situações que 

aparentemente revelem apenas direitos, podem conter a limitação ao seu conteúdo pela 

socialidade e pela boa-fé, carregando consigo a ―obrigação, ou dever, do sujeito titular do direito 

                                                 
102

 Pietro PERLINGIERI. O direito civil na legalidade constitucional, cit., p. 677. 

103
 Pietro PERLINGIERI. O direito civil na legalidade constitucional, cit., p. 678. 

104
 Pietro PERLINGIERI. O direito civil na legalidade constitucional, cit., p. 681.  

105
 ―No exercício dos direitos potestativos, o que se pleiteia não é propriamente uma prestação (seja de dar, 

fazer, não-fazer ou abster-se) do sujeito passivo (ainda que em alguns casos ocorra aparentemente uma 

prestação), deseja-se tão-somente obter a modificação, extinção ou criação de uma determinada relação 

jurídica‖ [THIAGO RODOVALHO dos Santos. Prescrição e decadência no âmbito do código civil brasileiro, 

Campinas: Copola, 2003, p. 76]. Cfr. Ludwig ENNECCERUS, Theodor KIPP e Martin WOLFF [revisto por Hans 

Carl Nipperdey]. Tratado de derecho civil, tomo I, cit., § 65, p. 280/281 e p. 288. 

106
 Cfr. JORGE CESA Ferreira da Silva. Adimplemento e extinção das obrigações, in Miguel Reale e Judith 

Martins-Costa (coord). Biblioteca de direito civil – estudos em homenagem ao Professor Miguel Reale, vol. 

6, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 63/64. 
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de exercê-lo de modo a não provocar danos a outros sujeitos, em harmonia com o princípio da 

solidariedade‖.
107

 Logo, pode haver ―abuso de direitos potestativos‖ [exercício abusivo dos 

direitos potestativos].
108

 

   Em sendo assim, afigura-se mais correto falar em situações jurídicas 

subjetivas e em abuso no exercício das posições jurídicas [ou, ainda, em exercício abusivo 

das posições jurídicas], em vez de centrar-se apenas no direito subjetivo, posto que o 

―abuso de direito‖ não se aplica apenas aos direitos subjetivos [rectius: não se aplica 

apenas ao exercício dos direitos subjetivos], mas ao exercício de todas as posições 

jurídicas [quer se trate de liberdades, faculdades, direitos potestativos, poderes; em suma, 

posições e situações jurídicas subjetivas].
109

 

  Portanto, à guisa de conclusão, impõe-se que os fenômenos jurídicos não 

sejam vistos por uma óptica parcial, mas, ao contrário, vendo-o por inteiro, contemplando 

que as situações subjetivas que experimentamos não se traduzem apenas em direitos ou 

apenas em deveres, e, sim, são, em regra, mais complexas, contemplando tanto direitos 

quanto deveres. Deste modo, o espaço jurídico para o agir lícito [agire licere] – espaço de 

liberdade – deve ser contextualizado e compreendido dentro da situação jurídica.  

   Nesse contexto, o próprio direito subjetivo tem de ser compreendido e 

analisado inserto nessa situação jurídica complexa [que também contempla ao titular desse 

direito, ônus, deveres, encargos, limitações etc; deveres e obrigações que lhe são 

imanentes, como expressão do princípio da solidariedade (cooperação, responsabilidade, 

lealdade, diligência, boa-fé, v.g.)
110

]; deste modo, quando se analisa o exercício de um 

direito subjetivo ou o exercício de uma posição jurídica, deve-se fazê-lo à luz da 

complexidade da situação jurídica subjetiva na qual esse direito subjetivo ou essa posição 

jurídica estão insertos.  

                                                 
107

 Pietro PERLINGIERI. O direito civil na legalidade constitucional, cit., p. 677. 

108
 António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO. Da boa fé no direito civil, 3.ª reimpressão, Coimbra: 

Almedina, 2007, § 34.º, item 84, I, p. 898 (em especial, nota 893). 

109
 Nesse sentido, Heloisa CARPENA. O abuso de direito no código civil de 2002 (art. 187): relativização dos 

direitos na ótica civil-constitucional, in Gustavo Tepedino (coord.). A parte geral do novo código civil: 

estudos na perspectiva civil-constitucional, 3.ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 417; Judith MARTINS-

COSTA. Os avatares do abuso do direito e o rumo indicado pela boa-fé, in Mario Luiz Delgado e Jones 

Figueirêdo Alves. Novo código civil - questões controvertidas. Parte geral do código civil (Série grandes 

temas de direito privado), vol. 6, São Paulo: Método, 2007, p. 541; e Teresa ANCONA LOPEZ. Exercício do 

direito e suas limitações: abuso do direito, in RT, vol. 885, ano 98, julho de 2009, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, p. 58. Falando em exercício excessivo da liberdade, v. Georges RIPERT. O regimen democrático, 

cit., p. 230: o ―uso excessivo da liberdade humana é qualificada de abuso de direito‖. 

110
 Pietro PERLINGIERI. O direito civil na legalidade constitucional, cit., p. 681; António Manuel da Rocha e 

MENEZES CORDEIRO. Tratado de direito civil português
3
, vol. I, tomo I, cit., § 21.º, p. 329. 
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2. A finalidade do direito e o exercício regular da posição jurídica e dos 

direitos subjetivos. Os dois núcleos essenciais do tipo [CC 187]: (i) fim 

econômico ou social do direito; e (ii) boa-fé objetiva. 

 

 

  O CC 187 contém três ―balizas de averiguação da disfuncionalidade‖
111

 no 

exercício de uma posição jurídica; são elas: (i) fim econômico ou social, (ii) boa-fé e (iii) 

bons costumes. 

   Preferimos falar em dois núcleos essenciais do tipo [CC 187]: (i) fim 

econômico ou social do direito; e (ii) boa-fé objetiva. 

   Isso porque a análise e a aferição, concreta e situacional, dos ―bons 

costumes‖ sempre passa pelas duas outras cláusulas gerais; fim econômico ou social e boa-

fé. 

   Daí entendermos que o núcleo essencial do tipo é composto fim econômico 

ou social e boa-fé; o que não significa afirmar que a cláusula geral ―bons costumes‖ não 

deveria estar na redação da norma e nem que ela não goze de relevância. Significa apenas e 

tão-somente afirmar que o exame cláusula geral ―bons costumes‖ acaba por ser feito 

sempre em conjunto com as demais cláusulas gerais, razão pela qual afirmamos que o tipo 

é composto essencialmente pelo fim econômico ou social e boa-fé, sem, com isso, negar a 

cláusula geral dos ―bons costumes‖. 

   Demais disso, em nosso sentir, quando a norma faz uso da expressão fim 

econômico ou social, acaba por albergar duas balizas de interpretação do exercício 

abusivo: (i) a finalidade da norma [ratio essendi, ―o que a norma protege‖], e (ii) a função 

social. 

   Assim, dos dois núcleos essenciais do tipo, extraímos três cláusulas gerais 

que devem funcionar como bitolas interpretativas: (i) finalidade [ratio essendi], (ii) função 

social, e (iii) boa-fé. 

   Deste modo, o balizamento do exercício das posições jurídicas é sê-lo em 

consonância com sua finalidade [ratio essendi], conforme sua função social, e tendo como 

standart jurídico a boa-fé objetiva. 

                                                 
111

 Judith MARTINS-COSTA. O exercício jurídico disfuncional e os contratos interempresariais – notas sobre 

os critérios do artigo 187 do código civil, in Revista do Advogado, vol. 96, São Paulo: AASP, Ano XXVIII, 

março de 2008, p. 49. 



37 

 

 

 

   Essas balizas servem de bitola de interpretação para aferição do espaço de 

liberdade [agire licere] dentro do qual as posições jurídicas devem, de boa-fé, serem 

exercidas.
112

 

 

 

2.1. A finalidade ou fim do direito [fim protegido pela norma]. 

 

   É ínsito ao ordenamento jurídico que ele tenha uma finalidade ou fim; é 

dizer, há uma razão de ser para o regramento normativo. Nesse sentido, o Direito, como 

criação humana, tem como sua razão de ser justamente a viabilização da vida em 

sociedade, permitindo a coexistência de liberdades [integração de liberdades 

coexistentes].
113

 O Direito é, pois, ―o conjunto de condições sob as quais o arbítrio de um se pode 

harmonizar com o arbítrio do outro, segundo uma lei universal‖.
114

    

   Assim, se não é possível pensar-se em Direito para aquele que vive 

isoladamente,
115

 também não é possível pensar-se em vida em sociedade sem uma 

normatividade que a viabilize [ubi societas, ibi ius].
116

 

   Como pontua, a esse respeito, IHERING: 

 

―¿Cuál es, pues, el fin del derecho? Hemos visto que el fin de los actos del ser 

animado reside en la realización de sus condiciones de existencia. Recogiendo 

esta definición, podemos decir, que el derecho representa la forma de la garantía 

de las condiciones de vida de la sociedad, asegurada por el poder coactivo del 

Estado‖
117

. 

    

                                                 
112

 Ludwig ENNECCERUS, Theodor KIPP e Martin WOLFF [revisto por Hans Carl Nipperdey]. Tratado de 

derecho civil, tomo I, cit., § 65, p. 282: ―El ordenamiento jurídico da al hombre ciertas posibilidades dentro 

de las cuales le es lícito dominar y puede dominar‖ [destacamos]. 

113
 Immanuel  KANT. Metafísica dos costumes, Parte I, cit., p. 37; e Judith MARTINS-COSTA. Os avatares do 

abuso do direito e o rumo indicado pela boa-fé, in Mario Luiz Delgado e Jones Figueirêdo Alves. Novo 

código civil, vol. 6, cit., p. 541. 

114
 Immanuel  KANT. Metafísica dos costumes, Parte I, cit., p. 36. 

115
 Leon DUGUIT. Las transformaciones generales del derecho privado

2
, cit., p. 34: ―El hombre aislado e 

independiente es una pura ficción; no ha existido jamás. El hombre es un sér social; no puede viver más que 

en sociedad; ha vivido siempre en sociedad‖. 

116
 V. Alberto TRABUCCHI. Istituzioni di diritto civile (a cura di Giuseppe Trabucchi), 43.ª ed., Milano: 

CEDAM, 2007, p. 2. 

117
 Rudolf von IHERING. El fin en el derecho, Buenos Aires: Heliasta, 1978, item 180, p. 213. 
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   Ou seja, o fim do direito é garantir las condiciones de vida de la sociedad. É 

permitir que o ser humano tenha preservada sua dignidade, sua liberdade, seus direitos 

fundamentais. Nesse contexto, afigura-se como princípio primeiro e fundante do próprio 

Estado o princípio da dignidade da pessoa humana, de tal sorte que ele se traduz na ―razão 

de ser do direito‖.
118

 

   Deste modo, coexistência de liberdades não pode significar negação da 

liberdade individual [que se traduz em expressão da dignidade humana]. E, ao mesmo 

tempo, para que essa liberdade individual valha a todos os membros da sociedade, é 

preciso que as liberdades e direitos não sejam travestidos de licença para o abuso, para 

justamente a prejudicialidade da vida em sociedade [nesse sentido os dizeres contidos na 

Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia; cfr. CDF un. eur. 54º. ―Proibição do 

abuso de direito. Nenhuma disposição da presente Carta deve ser interpretada no sentido de implicar 

qualquer direito de exercer actividades ou praticar actos que visem a destruição dos direitos ou liberdades 

por ela reconhecidos, ou restrições maiores desses direitos e liberdades que as previstas na presente 

Carta‖]. 

   Em sendo assim, o Direito tem como princípio fundamental a dignidade da 

pessoa humana e como razão de ser a viabilização da coexistência de liberdades [―los fines 

sociales, o sea los que tienen por objeto la vida en comunidad y a los cuales se refiere también la misión del 

Estado‖
119

]. 

   Demais disso, é preciso compreender-se que cada preceito normativo tem 

uma razão de ser própria [evidentemente não contrária à própria razão de ser do Direito 

(dignidade da pessoa humana e coexistência de liberdades), mas que também não se 

confunde com este
120

], e a exata compreensão dessa ratio essendi de cada norma concreta 

também deve ser buscada no momento da aferição e valoração se o exercício de uma 

determinada posição jurídica excedeu ou não manifestamente o fim [econômico ou social] 

da norma [CC 187]. 
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 Rosa Maria Barreto Borriello de ANDRADE NERY. Vínculo obrigacional: relação jurídica de razão 
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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – Faculdade Paulista de Direito/Departamento de Direito 

Civil, Processual Civil e do Trabalho, 2004, p. 234. 
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 Rudolf von IHERING. El fin en el derecho, cit., p. 34. 
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 Ludwig ENNECCERUS, Theodor KIPP e Martin WOLFF [revisto por Hans Carl Nipperdey]. Tratado de 
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   Ou seja, se se pretende exercer o direito de resilir o contrato, é preciso que o 

intérprete, para saber se seu exercício foi abusivo ou não, busque a própria ratio essendi do 

direito à resilição contratual [qual é o fim dessa norma?; qual a função do direito de 

resilir?].  

   E, para essa exata compreensão da ratio essendi da norma concreta, o 

intérprete deve se perguntar sempre: ―se a norma protege, o que protege, e de que protege‖.
121-122

  

   Nesse sentido, a exata compreensão da ratio essendi da norma concreta 

permite a verificação da disfuncionalidade do exercício da posição jurídica que contrarie o 

―espírito‖, o sentido [razão de ser] da própria norma. 

   Permite-se, assim, uma maior atuação interpretativa. Interpretação essa, 

contudo, realizada dentro e a partir do próprio ordenamento jurídico, preenchendo os 

campos de vagueza ou imprecisão da norma à luz de todos os preceitos orgânicos do 

próprio sistema jurídico,
123

 não se consubstanciando, pois, em liberdade irrestrita e 

ilimitada dada ao intérprete (discricionariedade ou arbitrariedade), o que nos conduziria a 

um cenário de insegurança jurídica, permitindo abusos do intérprete [o sistema aberto ou 

semi-aberto, proporcionado pelos princípios, cláusulas gerais e conceitos legais 

indeterminados, não se traduz na substituição de um sistema hermético para a tirania do 

intérprete; a solução não é dada pelo subjetivismo interpretativo, e, sim, a partir e dentro 

do ordenamento jurídico]; deve, pois, o intérprete, nessas hipóteses, agir com hesitação 

cautelosa;
124

 ou seja, em suma, essa maior atuação interpretativa deve ser exercida dentro 

do ordenamento jurídico, nunca fora dele. 

   Isso porque a segurança jurídica também se traduz em precípua função do 

direito e em sua finalidade,
125

 o que significa que deve haver uma expectativa 
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 Adelaide Menezes LEITÃO. Estudos de direito privado sobre a cláusula geral de concorrência desleal, 

Coimbra: Almedina, 2000, § 9, item 4, p. 157. 
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1997, p. 82/83. 
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razoavelmente fundada do cidadão sobre qual há de ser a atuação do poder na aplicação do 

direito,
126

 de modo que ―El Derecho ha de suponer, principalmente, una garantía para la acción: la 

garantia de cuál será la futura calificación de los posibles comportamientos, de modo que puedan los 

hombres fundar «con seguridad» sus previsiones. La seguridad así entendida ha de nacer de la ley: «la ley 

hace saber a cada uno lo que puede querer»‖.
127

 

   Ou seja, o cidadão deve saber [conhecer] e poder agir dentro do espaço de 

licitude e liberdade ínsito ao Estado Democrático de Direito [exercício democrático da 

liberdade]. 

    Nesse sentido, como vimos, a limitação que se faz da liberdade individual a 

fim de garantir a coexistência de liberdades ou a integração de liberdades coexistentes não 

significa a negação da própria liberdade individual;
128

 o objetivo do Estado é ―la seguridad 

en liberdad‖,
129

 posto que tanto liberdade quanto segurança correspondem a essenciais 

necessidades humanas.
130

 

   Daí porque o intérprete, na busca situacional do fim objetivado pela norma, 

deve agir com hesitação cautelosa, a fim de evitar que, a esse pretexto, em vez de 

assegurar a coexistência de liberdades, acabe por simplesmente negar a liberdade 

individual de agir [agire licere]. 

 

 

 

                                                                                                                                                    
de Jurisprudencia y Legislacion, 1999, p. 9: ―La seguridad «es» uno de esos principios; la seguridad «debe 

ser» uno de esos objetivos de deseable consecución‖. Sobre a relevância da segurança jurídica, v., ainda, 
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2.2. A função social da posição jurídica e dos direitos subjetivos. Escorço histórico – A 

socialidade permeando o direito privado.
131

 

 

   Muito se critica o código civil anterior [CC/1916] ao argumento de que, sob 

influência do Code Napoléon, seria centrado em demasia no indivíduo, deixando o aspecto 

de sua compreensão em sociedade [socialidade, solidariedade] de lado. 

   De fato, isso é verdadeiro; é dizer, verdadeiro nos dias atuais, mas é preciso 

compreender o momento em que fora elaborado. 

   Mesmo o Código Civil francês [CC fr.], muitas vezes também fortemente 

criticado pelo seu individualismo; por ter reduzido o magistrado a bouche de la loi (CC fr. 

5.
o
); por ser calcado em um sistema jurídico fechado (sem muitas cláusulas abertas), na 

pretensão de garantir uma maior segurança jurídica; pelo rigor nos contratos, visto, em 

razão do ideal da liberdade, como lei entre as partes (―tiennent lieu de loi‖, conforme CC fr. 

1134), posto que cada um poderia livremente vincular-se, sem maiores ressalvas, 

contentando-se com a igualdade formal entre as partes; e pela força que havia no direito de 

propriedade (poder de usar, gozar e usufruir das coisas da maneira ―la plus absolue‖, 

conforme disposto no CC fr. 544). 

   Porém, tais críticas, conquanto verdadeiras na atualidade, têm de ser 

ponderadas historicamente. 

   O Código Civil francês, que seguramente foi o codex que no século XIX 

mais influenciou codificações ao redor do mundo, e que completou recentemente 200 anos 

de vigência (embora com sensíveis modificações quer em seu corpo quer em sua 

interpretação pela jurisprudência francesa), representou de fato um marco na história do 

Direito, uma verdadeira conquista do cidadão. 

   A diminuição do Estado, com conseqüente elevação do indivíduo, era uma 

batalha travada há séculos, tendo como antecedentes, por exemplo, a Magna Carta inglesa 

(de 1215), o Bill of Rigths (1689), a Independência e a Constituição dos Estados Unidos 

(1776). Em todas elas, havia a exaltação da condição jurídica do indivíduo frente o Estado. 

   E isto atinge um ponto alto com a Revolução Francesa, vista por muitos 

como a mais bem-sucedida, e da qual seria fruto o Code Napoléon, calcada nos ideais da 

Igualdade, Fraternidade e Liberdade. 
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 Sobre a socialidade e a mudança operada no Direito [especialmente no direito das obrigações], v. THIAGO 

RODOVALHO dos Santos. Algumas considerações sobre o perfil atual do direito das obrigações, in Revista de 
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   Os ideais da Liberdade e Igualdade (formal) da Revolução Francesa 

marcaram profundamente o século XIX, fazendo com o que o indivíduo fosse o grande 

centro dos direitos. 

   Talvez o ideal da fraternidade, como pondera ARRUDA ALVIM
132

, é que 

nunca tenha se operado de fato (o autor ainda manifesta sua dúvida quanto à solidariedade 

de que tanto de fala hodiernamente, se se frutificará como se espera
133

). 

  Contudo, o Código Civil francês, centrado no indivíduo, e tendo como 

pilastras o Contrato e a Propriedade, além dos ideais da Igualdade e Liberdade da 

Revolução Francesa foram de suma importância para as bases e desenvolvimento do 

capitalismo, permitindo que a Europa se enriquecesse enormemente neste período (século 

XIX) até para que, posteriormente, se pudesse falar, então, em Welfare State (século XX), 

cumprindo, pois, parafraseando ARRUDA ALVIM, também uma certa função social
134

. 

   O Estado de Bem-estar Social de que tanto se falou no século XX e de que 

tanto ainda de fala, bem como a socialidade, são possíveis graças a tudo que proporcionou 

o Código Civil francês. 

   É claro que, como a fraternidade nunca se concretizou, este modelo acabou 

por gerar graves distorções, com concentração de riquezas, que, aliados a outros 

problemas, culminaram em grandes conflitos até culminar no belicoso século XX (máxime 

com as duas grandes Guerras Mundiais). Desta feita, o referido modelo francês começa se 

desgastar, quando, então, se começa a falar em Welfare State, em função social, em 

socialidade, solidariedade. 

   E isto decorre a própria crise do Estado muito Liberal. Nesse sentido os 

dizeres de ARRUDA ALVIM: 

 

―os problemas sociais se avolumaram imensamente no século XIX, e houve, 

pode-se dizer, uma crescente falência do Estado liberal. O que se passou foi uma 

grande reação a esta prática radical de liberdade, sendo perceptível uma 
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sensível modificação dos próprios referenciais do Estado. E as grandes 

alterações foram alavancadas a partir das Constituições‖
135

.  

 

   O autor se refere, especialmente, à Constituição Mexicana, de 1917, e à 

Constituição Weimar, de 1919. 

   Muito embora muitos coloquem a Constituição Weimar de 1919 como 

precursora do Estado Social, esta afirmação encerra uma grande injustiça para com os 

países de língua espanhola e portuguesa, como adverte ARRUDA ALVIM,
136

 posto que a 

Constituição Mexicana de 1917 lhe é anterior e já trazia, em seu bojo, alguns preceitos 

desta nova realidade. E entre uma e outra, ainda ocorrerá, em 1918, a Revolução Russa. 

   Estas duas Constituições, em especial, representam a expressão deste 

movimento que começa no final do século XIX e atravessará o século XX: o Welfare 

State.
137

 

   Ambas têm, como ponto marcante, o fato de imprimir forte conteúdo social 

aos direitos e deveres dos cidadãos, marcando, portanto, a migração do individualismo para 

o solidarismo ou socialidade. 

   Assim, podemos destacar na Constituição Mexicana os seguintes excertos: 

 

―El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el 

desarrollo de la familia. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o 

convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable 

sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa‖ [CF mex. 4º.]. 

 

―La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada 

las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio 

social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

apropiación‖ [CF mex. 27]. 
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  E, na Constituição Weimar, destacamos os seguintes excertos: 

 

 ―Freedom of contract is the foundation of economic transactions, according to 

the laws. Usury is prohibited. Legal transactions offending good manners are 

invalid‖ [CF al. 152]. 

 

―Property is guaranteed by the constitution. Laws determine its content and 

limitation. 

Expropriation may only be decreed based on valid laws and for the purpose of 

public welfare. It has to be executed with appropriate compensation, unless 

specified otherwise by Reich law. Regarding the amount of the compensation, the 

course of law at general courts has to be kept open in case of a controversy, 

unless Reich laws specify otherwise. 

Expropriations by the Reich at the expense of the states, communities or 

charitable organizations may only be executed if accompanied by appropriate 

compensation. 

Property obliges. Its use shall simultaneously be service for the common best‖ 

[CF al. 153]. 

 

   Ou seja, o Contrato e a Propriedade, pilastras mestras do Código Civil 

francês, como expressão máxima dos ideais da Igualdade e Fraternidade, começam a sofrer 

limitações, e de ordem constitucional (embora as limitações se refiram mais aos contratos 

de trabalho). 

   Aqueles ordenamentos centrados no indivíduo começam a ceder espaço para 

uma nova ordem jurídica, tendo como base não mais o indivíduo em si mesmo, mas a 

dignidade da pessoa humana, e trazendo como mote o princípio da solidariedade como 

fundamento e limite dos direitos individuais, na busca da construção de uma sociedade 

mais justa. 

  Ainda sobre a mudança de paradigmas ocorrida nas sociedades modernas, é 

sob essa nova ótica que os institutos deverão ser analisados no novo Código Civil 

brasileiro. Como lembrava JOSAPHAT MARINHO:  

 

―Na apreciação comparativa do Código Civil Brasileiro de 2002 com o de 1916, 

o trabalho do intérprete avulta porque há que se distinguir entre um texto de 
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sentido social e outro de tendência individualista — o Código novo vê homem, 

integrado na sociedade; o antigo divisou o indivíduo, com seus privilégios‖
138

.  

 

   Assim, desde a Constituição Mexicana, de 1917, e da Weimar, de 1919, o 

Estado, e, por conseguinte, o Direito passam a ser vistos sob um prisma mais social. 

Respeitando-se a individualidade [é dizer, sem negar os direitos subjetivos], mas 

permeando-a pela socialidade.
139

 

 

 

2.3. Função social e socialidade [princípio da solidariedade]. 

 

 

   Desde ARISTÓTELES já compreendemos o homem como um ser social, que 

não pode prescindir da vida em sociedade Como ele dizia ―posto que o ser humano é, por 

natureza, um ser social‖.
140

 

   E mais do que isso, esta imanência entre homem e sociedade já havia sido 

tão bem demonstrada em JEAN-PAUL SARTRE: eu preciso do outro e somente no outro é 

que me reconheço!
141

 

  Aliás, sobre esta mudança operada na sociedade com o tempo, assim pontua 

MIGUEL REALE: 
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―Quanto à socialidade, é constante o objetivo do novo Código no sentido de 

superar o manifesto caráter individualista da Lei de 1916, feita para um país 

ainda eminentemente agrícola, com cerca de 80% da população no campo. Hoje 

em dia, no entanto, vive o povo brasileiro nas cidades, na mesma proporção de 

80%, o que representa uma alteração de 180 graus na mentalidade reinante, 

inclusive em razão dos meios de comunicação, como rádio e a televisão. Daí o 

predomínio do social sobre o individual‖
142

.  

 

   Exemplifica-se a socialidade com a função social da propriedade e da 

função social do contrato; mas ela não se limita a esses exemplos, falamos em função 

social de todas as prerrogativas jurídicas. 

   Isto porque, como o homem não é um ser solitário, esta vida em sociedade 

reclama que haja um convívio solidário.
143

 Ou como preleciona GUILHERME CALMON 

NOGUEIRA DA GAMA: 

 

―A pessoa humana substitui a noção de indivíduo, já que inserida no plano da 

vida comunitária e real e não distanciada dos dilemas sociais e econômicos 

existentes. O estágio atual é o de negação ao exacerbado individualismo, marca 

indelével do período das codificações oitocentistas e, desse modo, o novo 

modelo fundado na integração dos valores coletivos nas relações intersubjetivas 

se instrumentaliza na noção de função social‖
144

. 

 

   E, nas relações obrigacionais e contratuais, este ideal é transposto para o 

atual Código Civil, haja vista que, conforme o disposto no CC 421, a liberdade de contratar 

será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. 

   Posto assim, isto significa que o exercício dos direitos subjetivos [e das 

posições jurídicas] tem de ter expressão do princípio da socialidade, tem de ser exercícios 

em razão e nos limites da função social, o que ganha especial relevo em sede obrigacional. 
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 Guilherme Calmon NOGUEIRA DA GAMA. Função social no direito civil, São Paulo: Atlas, 2007, p. xii. 
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É, como já afirmamos acima, expressão da migração do individualismo para a socialidade, 

para o homem mais integrado à sociedade. Como preleciona GUILHERME CALMON 

NOGUEIRA DA GAMA  

 

―O sentido da expressão função social deve corresponder à consideração da 

pessoa humana não somente uti singulus ou uti civis, mas também uti socius. 

Nesse contexto, a doutrina da função social emerge como uma matriz filosófica 

apta a restringir o individualismo, presente nos principais institutos jurídicos, 

face os ditames do interesse coletivo, a fim de conceder igualdade material aos 

sujeitos de direito. Trata-se de uma ‗transição do individualismo para a 

sociabilidade‘‖
145

. 

 

   Isto porque as relações obrigacionais, conquanto tenham perfil voltado mais 

para os sujeitos da relação, gozam em tempos atuais de preocupação social, de sorte que 

muitas vezes a sociedade tem interesse em intervir em uma determinada relação 

obrigacional privada.
146

 

   Assim, como consignou TERESA NEGREIROS:  

 

―Partimos da premissa de que a função social do contrato, quando concebida 

como princípio, antes de qualquer outro sentido e alcance que se lhe possa 

atribuir, significa muito simplesmente que o contrato não deve ser concebido 

como uma relação jurídica que só interessa às partes contratantes, impermeável 

às condicionantes sociais que o cercam e que são por ele próprio afetadas‖.
147

 

 

                                                 
145

 Guilherme Calmon NOGUEIRA DA GAMA. Função social, cit., p. 3.  

146
 A esse respeito, v. o exemplo sempre lembrado pela doutrina do caso envolvendo o ―arremesso de anão‖ 

[lancer de nain] em bares [na França e Canadá, v.g.]. Cfr. JOAQUIM Benedito BARBOSA Gomes. O poder de 

polícia e o princípio da dignidade da pessoa humana na jurisprudência francesa, in Revista ADV-COAD 

Advocacia Dinâmica, n.º 12, dez./1996, p. 17/20; Antônio JUNQUEIRA DE AZEVEDO. A caracterização 

jurídica da dignidade da pessoa humana, in Revista USP, São Paulo: Universidade de São Paulo, n.º 53, 

março/maio 2002, p. 99; e Gustavo TEPEDINO. Direitos humanos e relações jurídicas privadas, in Gustavo 

Tepedino. Temas de direito civil, 3.ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 62/65. V., ainda, a esse respeito, 

as decisões do Conseil d'Etat, n.° 136727, 27 octobre 1995; e Human Rights Committee, Wackenheim v. 

France, 15 July 2002, CCPR/C/75/D/854/1999. No Canadá, onde a prática também era comum, houve, por 

iniciativa da Deputada Mme.
 

Pupatello, a apresentação do Projet de loi n.º 97 [« Loi interdisant le lancer de 

nain »], cuja Ementa é: ―Le projet de loi interdit le lancer de nain en Ontario et déclare que le fait de se 

livrer à ce jeu constitue une infraction‖. 

147
 Teresa NEGREIROS. Teoria do contrato – novos paradigmas, 2.ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 

208. 
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   Não há mais, em sede obrigacional, aquela liberdade absoluta que havia na 

codificação anterior, de inspiração individualista, fruto do pensamento dominante do 

século XIX, como já vimos anteriormente. A sociedade não tolera mais sujeição de um 

particular a outro sem qualquer peia; ao revés, impõe limites éticos e sociais. 

   Isto ocorre em razão do fato de que, como pontua RENAN LOTUFO: 

 

―No estudo das obrigações não se vê  exclusivamente a figura proeminente do 

credor, posto que se está diante de uma relação jurídica entre dois sujeitos de 

igual valor. Assim, não se pode admitir a visão de prisão pelo vínculo, mas a 

idéia de que a liberdade do devedor é que é o fundamento, como já antevisto por 

Carnelutti, pois a liberdade é que ficou afetada pela relação obrigacional 

nascida, relação que, com o adimplemento pelo devedor, vai ser dissolvida, e a 

plenitude da liberdade juridicamente garantida restabelecida para quem a 

conquistou por sua própria atividade‖.
148

 

 

   Deste modo, em nome deste novo solidarismo, dessa socialidade que 

permeou o Direito Privado por todo o século XX, especialmente nos dois pós-grandes 

guerras, impôs às duas formas de acúmulo e circulação de riquezas, a propriedade e o 

contrato, que tivessem também preocupação e conotação social.
149

 

  

 

2.4. A boa-fé. 

 

   Antes de procedermos à análise da inserção da boa-fé no tráfego das 

relações jurídicas, especialmente como limite ao exercício dos direitos subjetivos e das 

posições jurídicas, é preciso fazer a distinção necessária entre boa-fé subjetiva e boa-fé 
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 Renan LOTUFO. Código civil comentado – obrigações: parte geral (arts. 233 a 420), vol. 2, São Paulo: 

Saraiva, 2003, coment. prelim., p. 9. 

149
 Cláudio Luiz BUENO DE GODOY. Função social do contrato – os novos princípios contratuais, 2.ª ed., São 

Paulo: Saraiva, 2007, p. 124: ―Ou, ainda em outras mais reiteradas palavras, se de fato a contratação 

representa um ato de liberdade, de nada adianta uma liberdade que seja só natural e não garantida pelo 

ordenamento. Mas ela só o será se o sistema reconhecer mérito social àquele contrato. Ou, antes, se vir nele 

um interesse social, ainda que seja, também, o de desenvolvimento da pessoa, expandindo suas 

virtualidades, promovendo, então, sua dignidade, uma das escolhas sociais básicas, senão a primeira‖. 
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objetiva; isto porque o CC 187 contemplou a boa-fé objetiva, como standart 

comportamental, e não a boa-fé crença.
150

 

  Nesse sentido, a boa-fé subjetiva, referida no nosso Código Civil 

especialmente em matéria possessória, mas também no direito de família (o casamento 

putativo, v.g.) ou para proteger no direito obrigacional e nos negócios jurídicos o chamado 

terceiro de boa-fé, diz respeito a um estado de consciência [boa-fé crença].  

   Neste ínterim, a parte inocente ignora (daí ser subjetiva, embora provada 

esta ignorância por atos exteriores) o vício que macula sua posse, ou que impediria o 

casamento, ou, ainda, que conspurcava o negócio jurídico ou o liame obrigacional. E por 

ser inocente, por ter um estado de ignorância acerca do vício, por desconhecê-lo, a 

legislação o protege. A lei inclusive nos dá, em alguns momentos, conceitos ou parâmetros 

acerca da boa-fé subjetiva, ao passo em que, com relação à boa-fé objetiva a lei nunca 

chega a definir.
151

 

  Conquanto de suma relevância em diversos aspectos do Direito Civil, não é 

essa a boa-fé que nos importa neste estudo,
152

 e sim justamente a boa-fé objetiva, que é 

mais ligada à parte geral e ao direito das obrigações, ao passo que àquela é mais afeita aos 

direitos reais.
153

 

  Já a boa-fé objetiva é justamente aquela que impõe a todos os sujeitos de 

direitos o dever de manter, em todas as situações e relações jurídicas, um comportamento 

probo, leal e confiável.
154

 

                                                 
150

 No mesmo sentido, José de OLIVEIRA ASCENSÃO. A desconstrução do abuso do direito, in Mario Luiz 

Delgado e Jones Figueirêdo Alves. Novo código civil, vol. 4, cit., p. 42: ―Há que partir da grande distinção 

da boa fé em subjetiva e objetiva‖. V., também, Judith MARTINS-COSTA. Os avatares do abuso do direito e o 

rumo indicado pela boa-fé, in Mario Luiz Delgado e Jones Figueirêdo Alves. Novo código civil, vol. 6, cit., 

p. 530/531. 

151
 Cfr. António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO. Da boa fé no direito civil, 3.ª reimpressão, 

Coimbra: Almedina, 2007, § 1.º, item 1, V,  p. 24. 

152
 No mesmo sentido, José de OLIVEIRA ASCENSÃO. A desconstrução do abuso do direito, in Mario Luiz 

Delgado e Jones Figueirêdo Alves. Novo código civil, vol. 4, cit., p. 42: ―A boa fé objetiva, que aqui nos 

interessa em particular, traduz-se em regra de conduta‖. 

153
 António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO. Da boa fé, cit., § 1.º, item 2, III,  p. 27. 

154
 Immanuel  KANT. Metafísica dos costumes, Parte I, cit., p. 43: ―1) Sê um homem honesto(honeste vive). A 

honestidade jurídica (honestas iuridica) consiste: em afirmar o próprio valor como homem na relação com o 

outro, dever que se expressa na proposição: ‗Não te convertas num simples meio para os demais, mas sê 

para eles ao mesmo tempo um fim‘. Este dever clarificar-se-á a seguir como obrigação dimanada do direito 

da humanidade na nossa própria pessoa (Lex iusti). 2) Não prejudiques ninguém (neminem laede), ainda 

que para tal tenhas de te desligar de toda a relação com outro e evitar toda a sociedade (Lex iuridica)‖. 
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   Não tentaremos aqui nos arriscar a conceituar exatamente o que seja a boa-

fé objetiva, posto que se trata de um conceito necessariamente aberto, que deverá ser 

indefinidamente construído e reconstruído pela doutrina e pela jurisprudência conforme a 

realidade dos fatos assim o determinar, como o ocorre com diversos outros conceitos 

abertos (como devido processo legal, função social, v.g.), que não podem ser definidos de 

forma fechada, o que contraria a própria lógica desses institutos, posto que são 

propositalmente vagos para serem preenchimentos e construídos ao longo dos tempos.  

   A esse respeito, como pontua ARRUDA ALVIM:  

 

―Há ‗idéias‘ que, em si mesmas, dificilmente, comportam uma definição. Mais 

ainda, se definidas forem, seguramente — agora no campo da operatividade do 

direito — passam a deixar de ensejar, só por isso, o rendimento esperado de um 

determinado instituto jurídico que tenha sido traduzido por meio de conceito 

vago. Com os valores, que são idéias indefiníveis (aporias e, portanto, 

inverbalizáveis), o que ocorre é que devem ser indicados por conceitos vagos; 

não são nem devem ser propriamente conceituados, mas devem ser apenas 

referidos, pois é intensa a interação entre eles e a realidade paralela a que se 

reportam. Não há como fazer que fiquem adequadamente cristalizados num texto 

de lei, ou que sejam verbalizados de forma plena na lei posta‖
 155

. 

 

   Em igual sentir é a advertência feita por MENEZES CORDEIRO: 

 

―Sendo uma criação do Direito, a boa fé não opera como um conceito comum. 

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

instituto: evitadas, em geral, pela metodologia jurídica, tentativas do género 

seriam inaptas face ao alcance e riqueza reais da noção. A boa fé traduz um 

estádio juscultural, manifesta uma Ciência do Direito e exprime um modo de 

decidir próprio de certa ordem sócio-jurídica‖
156

. 
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 José Manoel de ARRUDA ALVIM Netto. A EC n. 45 e o instituto da repercussão geral, in Teresa Arruda 

Alvim Wambier et al. Reforma do judiciário – primeiras reflexões sobre a emenda constitucional n. 

45/2004, Revista dos Tribunais: São Paulo, 2005, p. 74. 
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 António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO. Da boa fé, cit., § 1.º, item 1, II,  p. 17/18. 
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   Contudo, sem pretendermos conceituar o instituto da boa-fé objetiva, 

procuraremos abordar alguns aspectos relevantes a seu respeito, bem como acentuar a 

importância que tem seu papel para a figura do ―abuso de direito‖. 

   Assim, com destaca JUDITH MARTINS-COSTA, a boa-fé objetiva cumpre 

essencialmente três funções ou campos normativos: (i) a boa-fé como standart de 

comportamento [CC 421 a 425]; (ii) a boa-fé como comando hermenêutico e integrativo do 

contrato [CC 113]; e (iii) a boa-fé como baliza ao exercício das posições jurídicas [CC 

187].
157

  

 

2.5. A boa-fé como padrão de comportamento. 

 

   A boa-fé permeia todo o Direito Privado, como um standart de 

comportamento. E, nesse contexto, todo o direito privado, na atualidade, deve ser 

interpretado segundo o mandamento da boa-fé.
158-159

 

   Nesse sentido, como advertia MIGUEL REALE, um artigo-chave do novo 

código civil seria o CC 113, que determina que ―os negócios jurídicos devem ser interpretados 

conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração‖.
160

 Especialmente aliado aos dizeres do 
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 Judith MARTINS-COSTA. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional, São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 427 et seq.; e Judith MARTINS-COSTA. Os campos normativos da boa-

fé objetiva: as três perspectivas do direito privado brasileiro, in Antonio Junqueira de Azevedo et al. 

(coord.). Princípios do novo código civil brasileiro e outros temas – homenagem a Tullio Ascarelli, São 

Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 398 et seq. Em especial, Judith MARTINS-COSTA. Comentários ao novo 

código civil – do direito das obrigações, do adimplemento e da extinção das obrigações (arts. 304 a 388), 

vol. V, tomo I, Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 2.ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2005, coment. prelim., 

item 4.2, p. 42: ―a boa-fé constituir, em sua acepção objetiva, uma norma de conduta que impõe aos 

participantes da relação obrigacional um agir pautado pela lealdade, pela consideração dos interesses da 

contraparte. Indica, outrossim, um critério de interpretação dos negócios jurídicos e uma norma de 

balizamento ao exercício de direitos subjetivos e poderes formativos‖. 

158
 Giovanni Ettore NANNI. A evolução do direito civil obrigacional: a concepção do direito civil 

constitucional e a transição da autonomia da vontade para a autonomia privada, in Renan Lotufo, Cadernos 

de direito civil constitucional, caderno 2, cit., p. 188/189. 

159
 Em verdade, a boa-fé objetiva permeia todo o ordenamento jurídico, aplicando-se inclusive no direito 

público e à Administração Pública; nesse sentido, cfr. Nelson NERY JUNIOR. Boa-fé objetiva e segurança 

jurídica – eficácia da decisão judicial que altera jurisprudência anterior do mesmo tribunal superior, in 

Tércio Sampaio Ferraz Junior et al. Efeito ―ex nunc‖ e as decisões do STJ, Barueri: Manole, 2008, p. 82/91 

e, especialmente, p. 86. No mesmo sentido, a CF suí. 9.º a impõe [boa-fé] de modo expresso inclusive à 

Administração Pública, cujos atos deverão ser pautados pela boa-fé [―Art. 9. Protection contre l‘arbitraire et 

protection de la bonne foi. Toute personne a le droit d‘être traitée par les organes de l‘Etat sans arbitraire et 

conformément aux règles de la bonne foi‖]. No nosso ordenamento jurídico, a boa-fé aplicada à 

Administração Pública encontra-se positivada, especialmente, na CF 37 caput, e, ainda, na CF 5º. LXXIII e 

na LPA 2º. Par. ún. IV. 
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 Miguel REALE. Um artigo-chave do código civil, in Miguel Reale. História do novo CC, cit., p. 240/243. 
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CC 422, segundo o qual ―os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, 

como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé‖. Este é o espírito do novo Código Civil! 

   Em igual sentir, no tocante ao código civil português, como afirma 

MENEZES CORDEIRO: ―O Código Civil de 1966 nasceu sob o signo da boa fé. O seu aproveitamento 

pleno não deve tardar mais‖.
161

 Mutatis mutandis, podemos reafirmar seus dizeres, aplicando-

os ao nosso novo Código Civil: o aproveitamento pleno da boa-fé não pode tardar mais, 

máxime diante do fato de ser um verdadeiro paradigma do novo Código Civil. 

   Assim a respeito da boa-fé objetiva, como pontua JUDITH MARTINS-COSTA: 

 

―[a boa-fé objetiva quer significar] modelo de conduta social, arquétipo 

ou standart jurídico, segundo o qual ‗cada pessoa deve ajustar a prñpria 

conduta a esse arquétipo, obrando como obraria um homem reto: com 

honestidade, lealdade, probidade‘‖.
162

 

 

   Em verdade, isso se traduz em expressão e exigência da convivência social, 

de sorte que eu possa ter fé, confiança, acreditar no outro; a boa-fé implica, assim, um 

―dever de consideração para o alter‖
163

. O que ganha especial relevo em sede de relações 

obrigacionais. 

   Deste modo, a boa-fé objetiva passa a se traduzir em pauta interpretativa,
164

 

que permitirá ao intérprete justamente valorar o comportamento e a conduta das partes,
165

 

visando justamente à proteção das legítimas expectativas de cada um. Deste modo, a boa-
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 António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO. Da boa fé, cit., § 1.º, item 2, IV,  p. 28. 
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 Judith MARTINS-COSTA. A boa-fé no direito privado, cit., p. 411. 

163
 Clovis Veríssimo do COUTO E SILVA. A obrigação como processo, Rio de Janeiro: FGV, 2007 

(reimpressão), p. 33. No mesmo sentido, Judith MARTINS-COSTA. A boa-fé no direito privado, cit., p. 412.  
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 Cfr. Lidia María Rosa Garrido CORDOBERA. La buena fe como pauta interpretación en los contratos, in 

Marcos M. Córdoba (director). Tratado de la buena fe en el derecho, Buenos Aires: La Ley, 2005 (1.ª 

reimpressão), tomo I, Cap. XXII, pp. 336/349. 

165
 A boa-fé funciona como padrão de conduta para todas as partes, inclusive para os consumidores [e não 

apenas para fornecedores e comerciantes]; nesse sentido, v. RUY ROSADO Aguiar Junior. A boa-fé na relação 

de consumo, in Revista de Direito do Consumidor, vol. 14, abril/junho de 1995, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, p. 22. 
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fé impõe um padrão ou modelo de conduta,
166

 de modo que deve agir como um ser 

humano reto, vale dizer, com probidade, honestidade e lealdade.
167

 

   E, ressalte-se, este comportamento leal deve estar presente desde antes
168

 da 

conclusão de um negócio jurídico, durante e mesmo após
169

 ele haver terminado. Nesse 

contexto, ―la buena fe es el alma del comercio‖,
170

 e “el clima o el ambiente dentro del cual la relación 

patrimonial debe desenvolverse”
171-172 

  Desta feita, no direito privado de uma forma geral, e no direito obrigacional 

de uma forma especial, as partes devem agir e se comportar segundo padrões de conduta 

éticos, um agir leal, sem esconder essencial do outro partícipe, sem induzi-lo a erro, sem 

ter comportamentos contraditórios (venire contra factum proprium), sem, enfim, pretender 

locupletar-se, indevidamente e sem causa, à custa alheia. Aliás, a esse respeito, assim 

pontuou ALF ROSS: ―Esses três fatores são, então, unidos por Nelson na seguinte formulação da norma 

de justiça: ‗Nunca ajas de tal maneira que não aprovasses tua ação se todos os interesses afetados fossem os 

teus‘‖.
173

 

   E, como acentuava KARL LARENZ, esses deveres são ínsitos a todas as 

relações humanas, devem ser respeitadas em qualquer trato social,
174

 isso porque o 

―principio de la ‗buena fé‘ significa que cada uno debe guardar ‗fidelidad‘ a la palabra dada y no defraudar 
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 Ana Luiza B. DE ANDRADE F. NERY. A responsabilidade do comerciante à luz do artigo 13 do CDC, in 

Marcelo Gomes Sodré et al. (coord.). Comentários ao código de defesa do consumidor, São Paulo: Verbatim, 

2009, p. 128. 
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 Nelson NERY JUNIOR e Rosa Maria de ANDRADE NERY. Código Civil Comentado, 6.ª ed., São Paulo: RT, 

2008, coment. 12 CC 422, p. 506. 
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regimen democrático, cit., p. 231. 
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direito do consumidor, no direito do trabalho e no direito ambiental), 2.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 

109/117.  
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generales, in Marcos M. Córdoba (director). Tratado de la buena fe en el derecho, Buenos Aires: La Ley, 

2005 (1.ª reimpressão), tomo II, Cap. IX, p. 182. 
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 Karl LARENZ. Derecho de obligaciones, tomo I, Madrid: Revista de Derecho Privado, 1958, § 10, I, p. 
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la confianza o abusar de ella, ya que ésta forma la base indispensable de todas las relaciones humanas‖
175

 

[destacamos].  

   No mesmo sentido, também defendia RUY ROSADO AGUIAR JUNIOR que o 

trato da vida social deveria pautado pela boa-fé, ao dizer que toda: 

 

―inter-relação humana deve pautar-se por um padrão ético de confiança e 

lealdade, indispensável para o próprio desenvolvimento normal da convivência 

social. A expectativa de um comportamento adequado por parte do outro é um 

componente indissociável da vida de relação, sem o qual ela mesma seria 

inviável. Isso significa que as pessoas ‗devem adotar um comportamento leal em 

toda a fase prévia à constituição de tais relações (diligência in contrahendo); e 

que devem também comportar-se lealmente no desenvolvimento das relações 

jurídicas já constituídas entre eles. Este dever de comportar-se segundo a boa fé 

se projeta a sua vez nas direções em que se diversificam todas as relações 

jurídicas: direitos e deveres. Os direitos devem exercitar-se de boa fé; as 

obrigações têm de cumpri-se de boa fé‘‖
176

.  

 

   Nesse ínterim, a boa-fé funciona [à luz do CC 421 a 425] como modelo de 

comportamento, como um standart jurídico a impor uma regra de conduta leal, 

informando, assim, todo o direito privado, de modo que as condutas sejam avaliadas de 

forma objetiva.    

 

2.6. Boa-fé e cultura de transgressões. 

 

    Outro ponto de suma relevância a ser abordado acerca da questão da boa-fé 

presidindo o comportamento das partes em todas as relações jurídicas, traduzindo-se ela 

em padrão de conduta para todas as relações jurídicas, e não apenas nas obrigacionais, é a 

discussão ética que envolve a questão. 

   A esse respeito, MIGUEL REALE sempre procurou deixar muito claro qual 

seria a principal mudança com o advento do novo Código Civil: a grande mudança que se 
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176
 RUY ROSADO Aguiar Junior. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor (resolução), Rio de 

Janeiro: Aide, 1991, § 61, p. 239. 
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operou com a entrada em vigor do novo Código Civil foi principiológica, posto que o novo 

codex é erigido sobre os princípios da Eticidade, da Socialidade e da Operabilidade. 

   Nesse ponto, os princípios que nos interessam mais são justamente os da 

Eticidade e Socialidade. Como pontuou MIGUEL REALE:  

 

―ETICIDADE – Procurou-se superar o apego do Código atual ao formalismo 

jurídico, fruto, a um só tempo, da influência recebida a cavaleiro dos séculos 

XIX e XX, do Direito tradicional português e da escola germânica dos 

pandectistas – aquele decorrente do trabalho empírico dos glosadores; esta 

dominada pelo tecnicismo institucional haurido na admirável experiência 

Direito Romano. Não obstante os méritos desses valores técnicos, não era 

possível deixar de reconhecer, em nossos dias, a indeclinável participação dos 

valores éticos no ordenamento jurídico, sem abandono, é claro, das conquistas 

da técnica jurídica, que com aqueles deve se compatibilizar‖.
 177

 

 

   E é esta uma das grandes questões discutidas no Direito Privado na 

atualidade: a boa-fé, a eticidade, o combate ao comportamento vil e ardiloso. O 

ordenamento jurídico, erigido sob os princípios da socialidade [solidariedade] e eticidade, 

refuta a má-fé e a ardilosidade.
178

  

  Logo, o instituto da boa-fé imprime uma ―ética relacional‖ que deve ser 

observada, em nome das regras de convivência. E essa ética nas relações torna-se, como é 

forçoso reconhecer, especialmente relevante em nosso país, em que, muitas vezes, impera 

aquilo se cunhou denominar de cultura das transgressões.
179

 No Brasil, muitas vezes, 

cultuam-se a malandragem,
180

 o comportamento sorrateiro, a idéia de vencer a todo custo, 

e esse pensamento é extremamente pernicioso ao país como um todo.
181

 Ou seja, como nos 

                                                 
177

 Miguel REALE. Os três princípios fundamentais, in Miguel Reale. História do novo CC, cit., p. 37. 

178
 Inclusive, há quem afirme, simbolicamente, que o CC atual ―revogou‖ a famosa ―Lei de Gérson‖. 

179
 Cfr. Fernando Henrique CARDOSO e MARCÍLIO MARQUES Moreira (coord.). Cultura das transgressões no 

Brasil – lições da história, São Paulo: Institutos ETCO/iFHC, 2008, passim. 

180
 MARCÍLIO MARQUES Moreira. Dos princípios, meios e fins, in Fernando Henrique Cardoso e Marcílio 

Marques Moreira (coord.). Cultura das transgressões, cit., p. 32: ―A abordagem multidisciplinar sobre a 

etiologia, a história e a resiliência da cultura das transgressões no Brasil. Isto é, sobre nossa leniência com 

a impunidade, com os desvios éticos, com a malandragem e mesmo com faltas mais graves, quando 

praticadas com ‗honra‘ ou ‗esperteza‘, conduz-nos a empreender reflexão sobre um tema que, nos últimos 

anos, vem recebendo crescente atenção entre nós – a relação entre ética e política, assim como entre ética e 

economia‖. 

181
 Como indaga Bolívar LAMOUNIER. Transgressão, cultura e economia de Mercado: dez pontos para 

discussão, in Fernando Henrique Cardoso e Marcílio Marques Moreira (coord.). Cultura das transgressões, 
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habituamos às pequenas transgressões no cotidiano, o efeito macro pernicioso que isso tem 

é justamente o de induzir a uma chamada cultura de transgressões, na qual não se enxerga 

a conduta ―malandra‖ como propriamente uma transgressão, mas como um costume ou 

tradição. Por isso, é tão importante mudar essa concepção cultural.
182

 Não pode haver 

espaço mais para má-fé; o Direito não compactua com a torpeza, com a desonestidade! 

   Como consignou MARCÍLIO MARQUES MOREIRA:  

 

―[nessa cultura de transgressões] Tratar-se-ia mais de um costume, uma 

tradição, não de uma transgressão. Nenhuma norma teria sido transgredida, já 

que o normal, o usual, passou a ser a ação ‗injustamente acusada‘ [...] Também 

as boas relações entre agentes privados pressupõem confiança mútua, assim 

como a boa-fé dos atores. A boa-fé, aliás, repetidamente introduzida em nosso 

novo Código Civil de 2002, tem sido crescentemente aceita pelo Judiciário como 

premissa indispensável dos atos jurídicos, afastando, como antídoto, a 

prevalência da ‗Lei de Gérson‘‖.
183

 

 

   Essa é uma grande mudança operada pela penetração que a boa-fé objetiva 

[como standart comportamental
184

] tem tido no direito atualmente: não há espaço mais 

para a chamada ―Lei de Gerson‖, para má-fé, para torpeza, para malandragem, para 

transgressões ainda que ―pequenas‖. 

                                                                                                                                                    
cit., p. 40: ―Pode um país como o Brasil, dominado por uma ‗cultura da transgressão‘, atingir um patamar 

satisfatório de desenvolvimento? Ou precisa primeiro livrar-se de tal cultura, para então poder sonhar com 

níveis mais altos de renda e bem-estar?‖. 

182
 Inclusive, nesse sentido, em entrevista concedida à revista ―Veja‖ pelo atual Primeiro-ministro da 

Finlândia, MATTI VANHANEN, disse ele acerca do problema cultural: ―Os países com um longo histórico de 

corrupção tendem a enxergá-la como algo intrínseco à sociedade e, por essa razão, sem solução. Essa 

cultura permite que a corrupção continue indefinidamente. Nossa boa posição no ranking da corrupção 

deve-se muito a uma tradição antiga de honestidade‖. Mutatis mutandis, poderíamos dizer a mesma coisa 

acerca da ―cultura das transgressões‖ [in Revista Veja, n.º 20, ano 41, edição n.º 2061, 21 de maio de 2008, 

São Paulo: Abril]. 

183
 MARCÍLIO MARQUES Moreira. Dos princípios, meios e fins, in Fernando Henrique Cardoso e Marcílio 

Marques Moreira (coord.). Cultura das transgressões, cit., p. 32 e 34. 

184
 Sobre a boa-fé objetiva como regra de comportamento, cfr., entre outros, Nelson NERY JUNIOR e Rosa 

Maria de ANDRADE NERY. Código civil comentado, 6.ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, coments. 

2/30 ao CC 422, p. 504/510.   
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   É como se houvesse um resgate da boa-fé mercantil que operava no antigo 

Código Comercial, nos negócios realizados no ―fio do bigode‖, na confiança mútua. 

Conforme preconizava o CCom 131:
185

  

 

―Sendo necessário interpretar as cláusulas do contrato, a interpretação, além 

das regras sobreditas, será regulada sobre as seguintes bases: 

1 - a inteligência simples e adequada, que for mais conforme à boa fé, e ao 

verdadeiro espírito e natureza do contrato, deverá sempre prevalecer à rigorosa 

e restrita significação das palavras; 

2 - as cláusulas duvidosas serão entendidas pelas que o não forem, e que as 

partes tiverem admitido; e as antecedentes e subseqüentes, que estiverem em 

harmonia, explicarão as ambíguas; 

3 - o fato dos contraentes posterior ao contrato, que tiver relação com o objeto 

principal, será a melhor explicação da vontade que as partes tiverem no ato da 

celebração do mesmo contrato; 

4 - o uso e prática geralmente observada no comércio nos casos da mesma 

natureza, e especialmente o costume do lugar onde o contrato deva ter 

execução, prevalecerá a qualquer inteligência em contrário que se pretenda dar 

às palavras; 

5 - nos casos duvidosos, que não possam resolver-se segundo as bases 

estabelecidas, decidir-se-á em favor do devedor‖ [destacamos]. 

 

  Nessa óptica, até mesmo a controversa figura do ―dolus bonus‖, cuja 

aplicação em nosso ordenamento já era questionável
186

, não encontra mais, em um 

                                                 
185

 A esse respeito, como pontuava José Xavier CARVALHO DE MENDONÇA. Tratado de direito comercial 

brasileiro (Introdução: do direito comercial brasileiro, seus problemas fundamentais, sua evolução histórica 

e suas fontes. Da liberdade do comércio e do registro do comércio), v. I (livro I: Dos atos do comércio), 7.ª 

ed. (atualizado por Roberto Carvalho de Mendonça), São Paulo: Freitas Bastos, 1963, § 7.º, p. 32: ―Entre 

estes conhecimentos nota-se a chamada doutrina da prudência comercial, o modo de proceder no tráfico 

mercantil, o conjunto de princípios que ensinam a dar efeito a escopos lícitos sòmente mediante meios 

lícitos. Mostra-nos GOLDSCHMIDT a grande dose que exerceram na formação do direito comercial os 

momentos étnicos (Treu und Glauben, bona fides). O gênio étnico-jurídico dos povos da antiguidade 

clássica, especialmente dos romanos, escreve o sábio autor, criou o tipo, valioso por todo o tempo, do 

homem de negócios honesto (bonus vir), tão distante o egoísmo brutal, como da ultraterrena renúncia a 

qualquer objetivo pessoal. Êsse poderoso fator manifesta-se no nosso direito comercial. O Código, nos arts. 

142 a 181, aceita-o, assinalando as figuras do comerciante acautelado, do comerciante ativo e probo, e, no 

art. 131, n. 1, dá especial realce à boa-fé nos negócios mercantis. Com a criação daquele tipo intelectual, 

planta-se no mundo da luta de interêsse um ideal, árduo e certo, mas compreensível, um critério 

imediatamente aplicável (ainda GOLDSCHMIDT). O ensino desta ciência é ministrado nas altas escolas de 

comércio‖ [destacamos]. 

186
 Cfr. Antônio CHAVES. Dolo (direito civil), in Rubens Limongi França (coord.). Enciclopédia saraiva do 

direito, vol. 29, São Paulo: Saraiva, 1979, p. 274: ―No âmbito civil a distinção mais tradicional, mas cuja 

validade não deixa de ser contestada, é entre dolus malus e dolus bonus, este último consistente em 

reticências ou espertezas, exageros nas boas qualidades ou dissimulação de defeitos, tão usadas no 
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ordenamento jurídico fundado sob o standart da boa-fé objetiva, espaço para atuação. O 

dolo, como pontua Carvalho de Mendonça, ―designa sempre a imoral violação da confiança sobre a 

qual se baseia todo o comércio humano‖ [destacamos].
187

 

   Sendo assim, não há mais campo interpretativo para analisar-se um 

determinado comportamento comercial à luz do ―dolus bonus‖ e do ―dolus malus‖; os 

comportamentos devem, sim, ser interpretados à luz da boa-fé objetiva, como baliza de 

conduta. Só há espaço para o homem de negócios honesto (bonus vir), para o comerciante 

ativo e probo. 

   Essa é a força de que goza essa mudança principiológica operada no novo 

CC. Nesse sentido, a respeito da importância de que gozam esses princípios no direito 

atual, assim pontua CLAÚDIA LIMA MARQUES:   

 

―Interessante notar que o mandamento de proteção da confiança 

(Vertrauensgebot) está intimamente ligado – pode-se mesmo afirmar ser esta 

uma conseqüência ética – ao anonimato das novas relações sociais. Como as 

relações contratuais e pré-contratuais, a produção, a comercialização, são 

massificadas e multiplicadas, sem que se possam claramente identificar os 

beneficiados (consumidores e usuários), for necessário criar um novo 

paradigma. Um novo paradigma mais objetivo do que a subjetiva vontade boa 

ou má-fé do fornecedor in concreto, mas sim um standart de qualidade e 

segurança que pode ser esperado por todos, contratantes, usuários atuais e 

futuros (expectativas legítimas). 

 Note-se que a ciência do direito, para proteger convenientemente a confiança 

despertada pela atuação dos fornecedores no mercado, terá de superar a summa 

divisio entre a responsabilidade contratual e extracontratual, e o fará 

revigorando a figura dos deveres anexos (Nebenpflichten). Estes são deveres de 

conduta, deveres de boa-fé presentes nas relações sociais mesmo antes da 

conclusão de contratos, presentes mesmo depois de exauridas as prestações 

principais ou em caso de contratos nulos ou inexistentes. Em verdade, os 

deveres anexos de cuidado, de informação, de segurança, de cooperação estão 

presentes em todas as relações, mesmo extracontratuais, pois são deveres de 

                                                                                                                                                    
comércio‖ [destacamos]; no mesmo sentido, José Xavier CARVALHO DE MENDONÇA. Tratado de direito 

comercial brasileiro (das obrigações, dos contratos e da prescrição em matéria comercial), v. VI (livro IV), 

1.ª parte (Das obrigações em matéria comercial), 7.ª ed. (atualizado por Roberto Carvalho de Mendonça), São 

Paulo: Freitas Bastos, 1964, § 3.º, 68, p. 76: ―Não temos o dolus malus e dolus bonus ou solertia dos 

romanos‖.  

187
 José Xavier CARVALHO DE MENDONÇA. Tratado de direito comercial

7
, v. VI (livro IV), 1.ª parte, cit., § 

3.º, 68, p. 75. 
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conduta humana (Verkehrspflichten), só indiretamente (ou eventualmente) 

dirigidos à prestação contratual‖.
188

 

 

   Desse modo, impende que no tráfego das relações jurídicas, em todas elas, 

mas em especial nas obrigacionais,
189

 que os sujeitos se portem de maneira leal, não 

fraudando a confiança alheia. Nossa cultura jurídica nas situações jurídicas privadas deve 

se pautar pela boa-fé objetiva, pela probidade, pela corretezza, pela eticidade; enfim, um 

agir probo, leal e confiável. Não mais podemos tolerar a chicana, a cultura da 

malandragem, a cultura da ―boa‖ transgressão [dolus bonus, v.g.], do ―bom malandro‖. 

 

 

2.7. A boa-fé como critério de interpretação dos negócios jurídicos. 

 

   Em se tratando de boa-fé objetiva, esse instituto jurídico ganha especial 

relevo em sede do direito obrigacional e contratual [v. especialmente CC 113 e 422], 

máxime para interpretar-se a declaração de vontade e para interpretar-se o próprio negócio 

jurídico [CC 113]. 

   Nesse sentido, como pontuava a esse respeito, há mais de um século, ERICH 

DANZ, em clássica obra sobre o assunto:  

 

―Segundo o § 157
o
. do Cód. Civil, os negócios jurídicos devem interpretar-se 

como o requeira a boa fé, atendendo aos usos sociais [...] As palavras ‗boa fé‘ 

significam confiança, segurança e honorabilidade baseadas nela, pelo que se 

refere , sobretudo, ao cumprimento da palavra dada; especialmente a palavra 

‗fé‘, fidelidade, quer dizer que uma das partes se entrega confiadamente à 

conduta leal da outra no cumprimento das suas obrigações, confiando em que 

esta não a enganará‖.
190

 

                                                 
188

 Cláudia LIMA MARQUES. Contratos no código de defesa do consumidor, 5.ª ed., São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2005, p. 1143. 

189
 A esse respeito, como pontua José Carlos MOREIRA ALVES. A parte geral do projeto de código civil 

brasileiro (subsídios históricos para o novo código civil brasileiro), 2.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 30: 

―no novo Código Civil português, a atualização do direito das obrigações se alcançou, como o afirma 

Antunes Varela, na Introdução ao Projeto, com a aliança do princípio geral condenatório do abuso de 

direito com alterações em algumas normas que vinham do Código anterior ‖ [destacamos]. 

190
 Erich DANZ. A interpretação dos negócios jurídicos (contratos, testamentos, etc.) – estudo sôbre a 

questão de direito e a questão de facto, São Paulo: Saraiva, 1941, § 19.º, p. 186/187. 
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   E é a isto que deve se atentar o magistrado quando da análise do 

comportamento das partes, especialmente em sede obrigacional, se o comportamento foi 

conforme a boa-fé que preside todas as relações privadas.
191

  

   Em igual sentir, como consigna ARRUDA ALVIM:  

 

―A tarefa do juiz, em relação à boa-fé objetiva demanda que procure identificar 

o comportamento de uma parte em relação à outra, e, dever-se-á proteger ou 

defender aquela que possa ter sido vítima de comportamento desleal, é o que 

ainda ensina Erich Danz em obra clássica (‗O juiz tem a confiança, a crença da 

parte em protegê-la da parte contrária, a qual, deve comportar-se como uma 

pessoa decente, desde o fechamento do contrato em relação à outra parte‘)‖
192

; 

e mais, citando novamente Erich Danz, acentua que a ―[A máxima] 

Treu und Glauben [=a boa-fé objetiva] significa na vida, que o homem deve 

abandonar-se em relação à palavra do outro, cuja palavra seja confiável‖
193

. 

 

   Trata-se da boa-fé germânica, erigida como regra de conduta e  fundada na 

honestidade, na retidão, na lealdade. 

   Dissertando acerca da expressão Treu und Glauben, preleciona MENEZES 

CORDEIRO que: 

 

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

Glauben – Glaube – por crença. Ambas as expressões reportam-se a qualidades 

ou estados humanos objectivados; o Glaube acentua mais marcadamente o mero 

estado – a crença, o convencimento – enquanto a Treue vinca antes uma 

qualidade. A fórmula Treu und Glauben tem, contudo, um sentido próprio 

adquirido que obriga a pesquisar os significados anteriores da Treu e do 

Glauben. 

 Em velho-alto-alemão, Treue tanto designava ‗firmeza, comportamento 

autêntico de alguém em conseqüência de um contrato concluído‘ como o prñprio 

                                                 
191

 RAFAEL NARANJO de La Cruz. Los límites de los derechos fundamentales en las relaciones entre 

particulares: la buena fe, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000, p. 285 e 301/302. 

192
 José Manoel de ARRUDA ALVIM Netto e Mônica Bonetti COUTO. Comentários ao código civil brasileiro – 

do direito das coisas (arts. 1.196 a 1.224), vol. XI, tomo II, Coord. José Manoel de ARRUDA ALVIM Netto et 

al., Rio de Janeiro: Forense, 2009, coment. 2 ao CC 1201, p. 164. 

193
 José Manoel de ARRUDA ALVIM Netto e Mônica Bonetti COUTO. Comentários ao código civil brasileiro, 

vol. XI, tomo II, cit., coment. 2 ao CC 1201, p. 171. 
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contrato em si, numa semântica que se manteria em médio-alto-alemão. Neste 

último período, porém, surge, na Treue, um sentido ético, traduzindo ‗um 

conceito cerne no sistema de valores cavalheirescos‘. Repare-se que esta 

coloração semântica mantém-se, ainda, na ‗fidelidade‘ actual. 

 Glauben, por seu turno, foi utilizado, na seqüência das missões, em velho-alto-

alemão para traduzir a fides latina, no sentido cristão de fé‖
 194

. 

 

    Desta feita, estes são os padrões interpretativos por meio dos quais os 

intérpretes devem se pautar para interpretar os negócios jurídicos e as obrigações 

assumidas, como um dos mandamentos supremos do novo Direito Civil, ao lado da 

dignidade da pessoa humana. 

   A boa-fé objetiva, como padrão de conduta a ser observado em todas as 

relações jurídicas, ganha tamanha relevância que passa a ser considerada, modernamente, 

como um dos elementos de existência do próprio negócio jurídico. Ou seja, não agindo 

uma das partes com boa-fé, em determinadas situações, sequer de existência do negócio 

jurídico se poderia falar. 

   A esse respeito, como pontua PAULO NALIN:  

 

―Nessa base de nucleação do contrato no princípio da boa-fé, não tenho dúvida 

de que o contrato celebrado sem sua observância também será inexistente, 

sendo ela (boa-fé) antes elemento de materialização do negócio do que simples 

princípio informativo do que conformativo da vontade contratual. Ou seja, é 

antes elemento essencial do que limite interpretativo. O contrato é antes de boa-

fé do que conforme a boa-fé. E, em assim sendo, no meu entender, atualmente 

inclui-se a boa-fé dentre os elementos que formam o corpus do negócio (sujeitos, 

vontade, objeto ou conteúdo e boa-fé), não mais ocupando posto a medir 

validade do negócio (grau de validade), o que implicaria apontar um contrato 

conforme a boa-fé‖.
195

 

 

                                                 
194

 António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO, Da boa fé, cit., § 6.º, item 21, II, p. 167. 

195
 Paulo NALIN. A boa-fé como elemento de existência do negócio jurídico, in Mário Luiz Delgado e Jones 

Figueirêdo Alves. Novo código civil – questões controvertidas: parte geral do código civil, vol. 6, São Paulo: 

Método, 2007, 14, 2.1, p. 344. 
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    Assim, a boa-fé objetiva, a teor do CC 113, reveste-se de cânone 

hermenêutico-integrativo; traduzindo-se em topos
196

 do direito obrigacional. Por ela deve-

se pautar o intérprete para definir o conteúdo da obrigação, para que se possa saber como 

deve ser prestada e pode ser exigida. E é por meio dela, também, que o intérprete exercerá 

sua função integrativa, corrigindo eventuais imperfeições contratuais contrárias aos 

preceitos de ordem pública (da função social e da boa-fé), preservando-se o contrato, 

investigando ―el comportamiento adecuado a la buena fe que ha de observar cada una de las partes que 

ha concluido el contrato‖.
197

 

   Funciona, ainda, em sede obrigacional, além bitola de interpretação, 

também como elemento de existência do próprio negócio jurídico.  

 

 

 

2.8. A boa-fé como limite para o exercício da posição jurídica e dos direitos 

subjetivos. 

 

   O CC 187 consagra um terceiro e relevante campo normativo para a boa-fé 

objetiva: não só os negócios jurídicos se interpretam de boa-fé [CC 113] e as partes devam 

agir segundo a boa-fé nas relações obrigacionais [CC 421 e 422], como todo e qualquer 

exercício de uma posição jurídica
198

 deverá sê-lo conforme o padrão objetivo de conduta 

imposto pela boa-fé. 

   À luz da própria ratio essendi do ordenamento jurídico [viabilizar a 

coexistência das liberdades], e da socialidade que o permeia [função social], a boa-fé, na 

qualidade de bitota comportamental [standart jurídico de conduta leal], passa a funcionar 

como baliza para o exercício dos direitos subjetivos e posições jurídicas;
199

 coibindo os 

                                                 
196

 Judith MARTINS-COSTA. A boa-fé objetiva e o adimplemento das obrigações, in Revista Brasileira de 

Direito Comparado, Rio de Janeiro, Instituto de Direito Comparado Luso-Brasileiro, nº. 25, 2004, p. 229. 

197
 RAFAEL NARANJO de La Cruz. Los límites de los derechos fundamentales, cit., p. 285. 

198
 António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO. Da boa fé, cit., § 34.º, item 84, I, p. 898: ―O tratamento 

típico dos exercícios ditos abusivos mostrou que o fenómeno pode ocorrer em situações irredutíveis a 

direitos subjetivos num sentido estrito: poderes, faculdades, direitos potestativos e outras realidades 

colocam-se, em certas circunstâncias, perante o sistema, numa sequência tal que a sua actuação, 

contrariando a boa-fé, torna-se, na linguagem do Código Civil, «ilegítima»‖. 

199
 Judith MARTINS-COSTA. Os campos normativos da boa-fé objetiva: as três perspectivas do direito 

privado brasileiro, in Antonio Junqueira de Azevedo et al. (coord.). Princípios do novo código civil, cit., p. 

399. 
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comportamentos sorrateiros, dúbios, contraditórios, desleais, em suma, coibindo ―l‘acte 

antifonctionnel, l‘acte contraireà l‘esprit d‘un droit determine‖.
200

 

   Essa é, no entender de JUDITH MARTINS-COSTA, ―a mais inovadora feição da 

boa-fé no Código Civil brasileiro‖.
201

  

   Nesse contexto, o CC 187 consagra normativamente a ilicitude de meios ou 

ilucitude no exercício [ilicitude situada ou ilicitude situacional].
202

 Não é o direito ou o 

exercício em si mesmos que são ilícitos, mas a forma [o modus operandi] como foram 

exercidos os direitos subjetivos ou as posições jurídicas.
203-204

  

   Assim, os exercícios das posições jurídicas passam a ser axiologicamente 

orientados pela boa-fé objetiva,
205

 como regra de conduta leal. 

  Nesse contexto, a boa-fé colore e baliza a forma como se deve dar o 

exercício das posições jurídicas, de tal sorte que esse exercício deve ser realizado de forma 

objetivamente reta, leal, proba. 

   É nessa seara que comportamentos que em si mesmos não seriam vedados, 

passam a sê-lo por se traduzirem num exercício contrário à boa-fé, como sói acontecer no 

venire contra factum proprium, v.g.
206

 

   Assim, no venire contra factum proprium, que se consubstancia no ―exercício 

de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo exercente‖,
207

 

                                                 
200

 Louis JOSSERAND. De l‘esprit des droits et de leur relativité – théorie dite de l‘abus des droits, 10.ª ed., 

Paris: Dalloz, 1939, item 7, p. 8. 

201
 Judith MARTINS-COSTA. Os campos normativos da boa-fé objetiva: as três perspectivas do direito 

privado brasileiro, in Antonio Junqueira de Azevedo et al. (coord.). Princípios do novo código civil, cit., p. 

407. 

202
 Judith MARTINS-COSTA. Os campos normativos da boa-fé objetiva: as três perspectivas do direito 

privado brasileiro, in Antonio Junqueira de Azevedo et al. (coord.). Princípios do novo código civil, cit., p. 

409. 

203
 Renan LOTUFO. Código civil comentado – parte geral (arts. 1º. a 232), vol. 1, 2.ª ed., São Paulo: Saraiva, 

2004, coment. ao CC 187, p. 501: ―Analisando o texto do artigo vemos que o exercício de direitos não é algo 

ilimitado, um comportamento sem freios. A boa-fé e os bons costumes são limites fixados pela lei, tanto 

quanto o fim econômico ou social também se apresenta como um limite ao exercício [...] A boa-fé e os bons 

costumes são limites a todo e qualquer exercício de direito‖ [destacamos]. 

204
 Nesse sentido, Código Civil Suíço [CC suí. 2.º 1.ª parte]: ―Chacun est tenu d’exercer ses droits et 

d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. [2ª. Parte]  L‘abus manifeste d‘un droit n‘est pas 

protégé par la loi‖ [destacamos]. Ou seja, o exercício dos direitos se faz segundo os ditames da boa-fé. 

205
 António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO. Da boa fé, cit., § 34.º, item 84, IV, p. 901: ―O essencial 

do exercício inadmissível de posições jurídicas é dado pela boa fé‖. 

206
 Judith MARTINS-COSTA. A ilicitude derivada do exercício contraditório de um direito: o renascer do 

venire contra factum proprium, in Revista Forense, v. 376 (nov/dez), Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 122: 

―Nessa perspectiva, art. 187 – sedes materiae do vernire contra factum proprium no Ordenamento 

brasileiro‖. 

207
 António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO. Da boa fé, cit., § 28.º, item 70, I, p. 742. 
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temos, em verdade, dois comportamentos que, em si mesmos e isolados no tempo e espaço, 

não são ilícitos, ao revés, revelam-se lícitos. Contudo, quando a prática [exercício] do 

segundo ato contraria de forma axiologicamente reprovável [boa-fé objetiva] o primeiro 

ato [factum proprium], o ordenamento jurídico acaba por reputar abusiva a prática daquele 

segundo ato contraditório, vedando-se-lhe o exercício.  

   Ou seja, não são o direito ou o exercício em si mesmos condenados pelo 

ordenamento, e sim a forma como se deu o exercício do segundo ato [contraditório e 

fraudando a legítima expectativa do outro], daí porque se traduz em um exercício abusivo 

da posição jurídica, abuso esse que nos é dado pela baliza da boa-fé objetiva que deve 

pautar o comportamento [leal e correto] das partes [teoria dos atos próprios] em todas as 

situações jurídicas que vivenciem. 

   De igual sorte, é o que ocorre com a exceptio doli,
208

 a supressio
209

 e a 

surrectio
210

, o tu quoque.
211-212

 

   A pedra de toque em todos esses exercícios abusivos de posição jurídica é 

que, isoladamente e em si mesmos, não eram vedados pelo ordenamento jurídico; contudo, 

pela forma disfuncional [antifonctionnel] com que se deu o exercício, violando o dever de 

comportamento leal, correto e probo imposto pela boa-fé objetiva [aferição objetiva e 

contextual do exercício], o ordenamento jurídico [a teor do CC 187] para a reputá-los 

                                                 
208

 A exceptio doli, de origem romanística, traduzia-se na proteção da parte contra o dolo no exercício da 

posição jurídica do outro. Assim, a exceção é o poder de paralisar a pretensão abusiva do autor, por ter este 

incorrido em dolo. V. António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO. Da boa fé, cit., § 27.º, item 68, II, p. 

720; e Judith MARTINS-COSTA. A boa-fé no direito privado, cit., p. 455 [nota 176]. 

209
 Já a supressio se consubstancia na ―situação do direito que, não tendo sido, em certas circunstâncias, 

exercido durante determinado lapso de tempo, não possa mais sê-lo por, de outra forma, se contrariar a boa 

fé‖; traduz-se, assim, na supressão [proibição] do exercício de uma posição jurídica, por não a ter exercido 

durante certo lapso de tempo, contrariando a legítima expectativa [confiança] do outro, ofendendo, assim, a 

boa-fé, e, por isso, traduzindo-se em exercício abusivo da posição jurídica [António Manuel da Rocha e 

MENEZES CORDEIRO. Da boa fé, cit., § 30.º, item 74, I, p. 797]. 

210
 De modo inverso da supressio, a surrectio ―faz surgir um direito não existente antes, juridicamente, mas 

que, na efectividade social, era tido como presente‖ [António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO. Da 

boa fé, cit., § 30.º, item 75, III, p. 816]. 

211
 O tu quoque se traduz em expressão dos brocardos turpitudinem suam allegans non auditur ou equity 

must come with clean hands; ou seja, a ninguém é dado alegar a própria torpeza em seu benefício. Significa a 

―regra pela qual a pessoa que viole uma norma jurídica não poderia, sem abuso, exercer a situação jurídica 

que essa mesma norma lhe tivesse atribuído‖ [António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO. Da boa fé, 

cit., § 31.º, item 77, I, p. 837]. 

212
 António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO. Da boa fé, cit., § 34.º, item 84, II, p. 899: ―Como ponto 

preliminar, caber focar a concatenação existente entre as diversas manifestações que surgiram no 

tratamento típico de exercícios inadmissíveis, e de que se recordam: a exceptio doli, o venire contra factum 

proprium, as inalegabilidades formais, a supressio e a surrectio, o tu quoque e o desequilíbrio no exercício‖. 

Também o abuso na resolução contratual, a adimplemento substancial do contrato [Judith MARTINS-COSTA. 

A boa-fé no direito privado, cit., p. 457]. 
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como ilícitos [ato ilícito objetivo], exsurgindo-se-lhes os consectários legais decorrentes do 

ato ilícito. 

   Deste modo, a boa-fé objetiva passa a se traduzir na bitola interpretativa da 

forma [meios] como deve dar-se o exercício legítimo [digno de proteção] das posições 

jurídicas. 
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3. O exercício abusivo da posição jurídica ou abuso no exercício de uma 

posição jurídica [“abuso de direito”]. 

 

 

3.1.  Escorço histórico do exercício abusivo de uma posição jurídica ou abuso no 

exercício de uma posição jurídica [“abuso de direito”]. 

 

 

3.1.1. O “abuso de direito” no direito romano.
213

 

 

   A fonte clássica do nosso Direito Civil, o Direito Romano, conheceu o 

instituto do ―abuso de direito‖, mas não o sistematizou, daí muitos doutrinadores dizerem 

que não se encontram raízes históricas deste tema entre os romanos.
214

 

   De fato, para os romanos, os direitos subjetivos [rectius: exercício dos 

direitos subjetivos] gozavam de um quase absolutismo, idéia esta que reinou até os tempos 

medievais. 

   Em verdade, realmente não encontraremos uma regra claramente 

sistematizada acerca do assunto no Direito Romano, mas isto não impede que a experiência 

dos jurisconsultos romanos não tivesse se deparado com problemas de titulares de direitos 

subjetivos que, ao exercerem, excedem os fins para os quais o próprio direito foi tutelado. 

   Se de um lado os romanos tinham máximas como nullus videtur dolo facere 

qui suo jure utitur (D. 50.17.55)
215

 ou dura lex sed lex, também conheciam, por outro lado, 

                                                 
213

 Há quem repute que as raízes históricas do ―abuso de direito‖ são ainda mais antigas, reportando-se ao 

Código de Hammurabi e à noção de eqüidade e justiça em Aristóteles. Nesse sentido, conferir Cláudio 

Antonio Soares LEVADA. O abuso e o novo direito civil brasileiro, Jundiaí: UniAnchieta, 2007, p. 15/18.  

214
 Conferir José Carlos MOREIRA ALVES. Direito romano, vol. I, 13.ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 

288/289: ―Com referência à proibição do uso anormal da propriedade — o que tem importância nas 

relações de vizinhança no que diz respeito, principalmente, às imissões de fumaça, de calor, de ondas 

sonoras de um imóvel para o vizinho, causando-lhe dano, sem trazer benefício para o primeiro — não há, 

nos textos romanos, norma geral proibitiva da prática desses atos. Nas fontes, encontra-se até a enunciação 

de princípios opostos a essa proibição‖. Também podemos encontrar exemplos deste pensamento na 

literatura estrangeira, como é o caso de Carlos Fernández SESSAREGO. Abuso del derecho, prólogo de 

Guillermo A. Borda, Buenos Aires: Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 1992, p. 93 e ss. Conferir, ainda, a 

esse respeito, António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO, Da boa fé, cit., § 25, item 64, II, p. 672/673 

e VI, p. 676/677, em especial: ―A consagração, no Direito romano, do «abuso do direito», como tal, mais do 

que idemonstrada, é hipótese a contraditar‖ [p. 677]. Também em sentido contrário: Fernando Augusto 

CUNHA DE SÁ. Abuso do direito, 2.ª reimpressão, Coimbra: Almedina, 2005, § 2º., p. 49. 
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os problemas que o excesso ou desvirtuamento do exercício de um direito subjetivo 

poderiam trazer, como exteriorizado no brocardo summum ius summa iniura
216-217

, 

comumente atribuído a CÍCERO (posto que aparece em sua obra De officiis), mas cuja 

origem é mais antiga, sendo seu autor TERENTIUS (Heauton timorumenos, IV, 796)
218

. 

   Ora, só a existência deste brocardo já serviria para evidenciar que os 

romanos não foram completamente estranhos à idéia da figura do abuso de direito, tanto é 

que muitos autores consagrados são uníssonos ao afirmar que o direito romano conheceu, 

de fato, a questão do abuso de direito
219

. 

   Nesse sentido, pontua SAN TIAGO DANTAS que:  

 

―A doutrina do abuso de direito nunca apareceu formulada como tal no Direito 

romano, porém, estes dois expedientes, a aequitas e o ius honorarium, 

processavam a reacomodação constante da norma jurídica aos vários casos que 

se iam apresentando aos magistrados. De sorte que, a doutrina se praticou, 

embora não fosse formulada‖
220

. 

                                                                                                                                                    
215

 Tradução: Ninguém pode ser considerado como agindo dolosamente quando usa direito seu (cfr. Mário 

Curtis GIORDANI. O código civil à luz do direito romano, 3.ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997, p. 235). 

216
 Tradução livre: Muito Direito, muita injustiça. 

217
 Nesse sentido, Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado – parte geral, tomo 

II (Bens. Fatos jurídicos), Rio de Janeiro: Borsói, 1954, § 185, item 2, p. 291: ―TESE, ANTÍTESE E SÍNTESE. – A 

propósito de exercício dos direitos, houve o princípio-tese da absolutidade do exercício dos direitos, com o 

aforismo romano * Qui iure suo utitur neminem laedit (ou * Nemo iniuria facit qui iure suo utitur). O 

princípio-antítese foi o sumum ius summa iniuria. A síntese operou-se pela inclusão do abuso do direito na 

classe dos atos ilícitos, ou empregando-se regra jurídica de inclusão, por meio de enunciado proibitivo 

(Cñdigo Civil alemão, § 226: ‗Die Ausübung eines Rechts ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben 

kann, einem anderen Schaden zuzufügen‘: o exercício de um direito é proibido se sòmente pode ter por fim 

causar dano a outrem), ou de enunciado pré-excludente da contrariedade a direito, por se ter incluído entre 

os atos contrários a direito o exercício irregular ou abuso do direito (Cñdigo Civil brasileiro, art. 160: ‗Não 

constituem atos ilícitos: I. Os praticados ...  no exercício regular de um direito reconhecido‘)‖.   

218
 San Tiago DANTAS. Programa de direito civil, 1.ª ed., 3.ª reimpressão, Rio de Janeiro: Rio, 1979, p. 367. 

219
 Entre outros, conferir Alvino LIMA. Abuso de direito, in João Manuel de Carvalho Santos, Repertório 

enciclopédico do direito brasileiro, vol. I, Rio de Janeiro: Borsói, 1947, p. 325/351, em especial, Cap. II, 

item 1, p. 326, verbis: ―Unânimes são os escritores em afirmar que a doutrina do abuso de direito é velha 

nas suas origens, indo rebuscar em vários textos do direito romano, o fundamento da asserção‖; no mesmo 

sentido, CAIO MÁRIO da Silva Pereira. Instituições de direito civil – introdução ao direito civil; teoria geral 

de direito civil, vol. I, 19.ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, item 118, p. 429, verbis: ―Os que vão buscar 

inspiração no direito romano defrontam-se, na verdade, com uma espécie de escusativa genérica para o 

exercício abusivo dos direitos, a qual é atingida por tão freqüentes exceções que forçam a conclusão 

segundo a qual, in concreto, aquele sistema nunca deixou de condicionar o exercício das faculdades 

jurídicas ao respeito pela norma abstrata de convivência‖. A esse respeito, v., ainda, Francisco Cavalcanti 

PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado
3
, tomo LIII, cit., § 5500, p. 64/66. 

220
 San Tiago DANTAS. Programa, cit., p. 368/369. 
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   E podemos, sim, encontrar, ainda que de forma esparsa e não sistematizada, 

algumas referências que podem nos servir de base histórica para o embrião do surgimento 

do abuso de direito
221

. 

   Assim é ao analisarmos as Institutas de GAIUS (I, 52/53), onde se lê: 

 

―52. Sob o poder dos senhores estão os escravos. Esse poder vem do direito das 

gentes, porque, como podemos observar, entre quase todos os povos, o senhor 

tem sobre seus escravos poder de vida e morte, e tudo que o escravo adquire, 

para o senhor o adquire. 53. Mas atualmente, nem aos cidadãos romanos, nem a 

quaisquer outros homens, sob império do povo romano é lícito castigar 

exageradamente, e sem causa, os escravos, porque, em virtude de uma 

Constituição do imperador Antonino, o senhor que matar o escravo sem causa 

cai sob a jurisdição da justiça, não menos do que aquele que matar escravo 

alheio, mas esse mesmo imperador impôs uma sanção à excessiva crueldade dos 

senhores, pois, consultados por alguns governadores de província a respeito de 

escravos que buscavam refúgio nos templos dos deuses ou nas estátuas dos 

imperadores, ele determinou que, se se tornar intolerável a crueldade dos 

senhores, deverão eles vender seus escravos. Ambas as disposições são justas 

porque não devemos empregar mal nosso direito, sendo que, por essa razão, se 

proíbe também aos pródigos, a administração dos próprios bens (qua ratione et 

prodigis interdictur bonorum suorum administratio)‖.
222-223

 

 

   Neste contexto, sob o regime jurídico do império romano, onde os escravos 

eram tidos como coisas, passíveis, portanto, de apreensão pelo homem e de titularidade sob 

a ótica do direito de propriedade. Assim sendo, se o escravo me pertencia, como coisa que 

o era, em tese eu poderia fazer com ele o que bem me aprouvesse. Esta é a leitura que 

naturalmente faríamos, ante a noção de escravo e propriedade no Direito Romano. Aliás, 

mais do que isso, como as próprias Institutas evidenciam, o senhor tinha, inclusive, poder de 

vida e morte sobre o escravo.  

                                                 
221

 Cfr. Rudolf von IHERING. El fin en el derecho, Buenos Aires: Heliasta, 1978, item 215, p. 249/252. 

222
 GAIUS. Institutas do jurisconsulto Gaio, tradução de José Cretella Junior e Agnes Cretella, São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004, p. 45/46. 

223
 Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado

3
, tomo LIII, cit., § 5500, p. 69: 

―GAIO não inovava; observava, discernia, quando proclamou: ‗Male enim nostro iure uti non debemus‘. Não 

devemos mal-usar do nosso direito. Mal-usar. Note-se o que há de qualitativo, de ético, nesse ‗male‘. Por aí 

chegou o jurista à justificação de se interditarem os pródigos e à proïbição do maltrato dos escravos‖. 



69 

 

 

 

   Contudo, como acabamos de ver nas Institutas do jurisconsulto GAIUS, 

muito embora o escravo me pertencesse, fosse minha propriedade, eu não poderia lhe 

empregar castigos imoderados, isto porque não devemos empregar mal nosso direito. Ou seja, 

isto representava uma clara ingerência por parte da sociedade dentro da particularidade do 

meu direito de propriedade, impedindo que o seu titular viesse abusar dele
224

. 

   Então, embora o direito de propriedade contivesse a idéia do ius abutendi, 

ou seja, o titular do domínio poderia ―abusar‖ da coisa, usar dela até esgotá-la, observamos 

que já no Direito Romano esta faculdade começar a sofrer limitações, como no caso do 

escravo. 

   Aliás, outro brocardo romano já dizia: nemo damnum facit, nisi qui id fecit, 

uod facere jus non habet
225

. Para muitos, este brocardo já traduzia a idéia de que o excesso 

era reprovado. 

   Não podemos esquecer, ainda, a máxima de ULPIANUS (Ulpianus, libro 

primo regularum): Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum 

cuique tribuere
226-227

. Ou seja, já trazendo as idéias de que são contrários ao direito os atos 

prejudiquem os outros, bem como o viver honestamente deve ser exigido de todos os 

cidadãos. 

   Por fim, podemos lembrar, ainda, o brocardo ―non omne quod licet 

honestum est‖
228

, de PAULUS (Digesto 50.17.144). 

                                                 
224

 Lembremos que o conceito de propriedade para os romanos era ius utendi, fruendi et abutendi. O ius 

abutendi, ou ―direito de abusar‖ chegou até nós com a idéia de disposição, mas seu significado é mais amplo. 

Conferir Ernesto FARIA. Dicionário escolar latino-português, 2.ª ed., Rio de Janeiro: Ministério da Educação 

e Cultura, 1956, p. 19: ―ABUTENDUS, -a,-um, gerundivo de abutor: de que se pode abusar (Suet. Gal. 6, 

14)‖. 

225
 Tradução: Ninguém causa dano, a não ser que faça o que não tinha direito de fazer (vide Mário Curtis 

GIORDANI, O código civil
3
, cit., p 235). 

226
 Cfr. Hélcio Maciel França MADEIRA. Digesto de Justiniano — líber primus. Introdução ao direito 

romano, 3.ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 21. Tradução: Os preceitos de direito são estes: 

viver honestamente, não lesar outrem, dar a cada um o seu. 

227
 Entendendo ser esse brocardo, inclusive, como primórdio dos princípios gerais de direito, cfr. Nelson 

NERY JUNIOR e Rosa Maria de ANDRADE NERY. Código civil comentado, 6.ª ed., São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2008, coment. prelim. 12 CC 1º., p. 189: ―Princípios gerais de direito. São regras de conduta que 

norteiam  o juiz na interpretação da norma, do ato ou negócio jurídico. Os princípios gerais de direito não 

se encontram positivados no sistema normativo. São regras estáticas que carecem de concreção. Têm como 

função principal auxiliar o juiz no preenchimento das lacunas (LICC 4º.; CPC 126) (Canaris, Lücken
2
, § 84, 

p. 93; Ferraz, Introdução
3
, n. 4.3.3.3, pp. 242/244). Os preceitos romanos honeste vivere, alterum non 

laedere, suum cuique tribuere (viver honestamente, não causar dano a outrem e dar a cada um o que é seu), 

são os primórdios dos princípios gerais de direito‖[destacamos].   

228
 Tradução livre: nem tudo aquilo que é lícito é honesto. 
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   Seja como for, podemos, então, reconhecer, ainda que de forma singela, 

substratos para o abuso de direito já entre os romanos. Se não disciplinaram a fundo a 

matéria, certamente a conheceram por meio da Jurisprudência, como o evidenciam os 

brocardos citados e, em especial, os dizeres das Institutas de GAIUS (I, 53). 

 

 

3.1.2. O “abuso de direito” no direito medieval. 

 

   Será, contudo, entre os glosadores do Direito Medieval que o instituto, de 

fato, começa a se fortalecer, mais sob o aspecto da aemulatio [atos praticados sem utilidade 

para seu ator e com intenção de prejudicar outrem]. Segundo MOREIRA ALVES
229

 ―Foi na 

Idade Média que surgiu o movimento tendente, dentro de certos limites, a impedir o uso anormal do direito 

de propriedade, quando com esse uso se visasse apenas a prejudicar o vizinho (atos que os juristas 

medievais denominaram emulativos — atos ad aemulationem)‖. Trata-se de figura muito próxima à 

do atual CC 1228 § 2
o
., que houve por bem rechaçar os chamados ―atos emulativos‖ no 

exercício do direito de propriedade; verbis: ―São defesos os atos que não trazem ao proprietário 

qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem‖. 

   Havendo, assim, nos atos emulativos um aspecto subjetivo destacado (―e 

sejam animados pela intenção de prejudicar outrem‖), investigando-se, portanto, o animus [animus 

laedendi ou animus nocendi] do agente. 

   Este pensamento medieval poderia ser resumido na máxima quod aliis 

noceat et sibi non prosit non licet
230

 (aliás, este brocardo ainda é extremamente atual e 

perfeitamente aplicável aos conceitos modernos de abuso de direito: aquilo que não lhe é 

útil e prejudica os outros, não é lícito, contudo sem se perquirir acerca do animus do 

agente, muito embora a intenção de prejudicar fosse exigida no começo da teoria, inclusive 

na era medieval). 

   Foi, pois, na era medieval que se acentuaram, até mesmo em razão de um 

Estado praticamente ausente, os problemas do abuso. Ou, como diz SAN TIAGO DANTAS, 

―É aí que, pela primeira vez, os juristas têm conhecimento deste problema: o exercício de um direito com o 

                                                 
229

 José Carlos MOREIRA ALVES. Direito romano
13

, vol. I, cit., p. 289. 

230
 José Carlos MOREIRA ALVES. Direito romano

13
, vol. I, cit., p. 289. Tradução: O que prejudica os outros e 

não é útil para si não é lícito. 
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fim de prejudicar a outrem. O Direito como elemento de emulação‖.
231

 E prossegue o mesmo autor, 

nos citando clássico exemplo: 

 

―O exemplo fundamental do ato emulativo, encontra-se no trabalho de Pistoia 

que, respondendo a uma consulta, relata a abertura de uma janela na parede de 

um edifício, feita com o simples objetivo de olhar para dentro de um convento de 

freiras. Respondendo à consulta, Pistoia, não deixa de invocar o exemplo 

romano ,pois sabe-se que o Direito medieval foi todo constituído em glosas e 

comentários ao direito romano, mas estas glosas e comentários à norma 

romana, servem apenas de mote. O jurisconsulto medieval, com toda a 

liberdade, inventa sobre aquelas as teorias que deseja. De maneira que, Pistoia, 

responde o problema, dizendo: malitia non est indulgenda‖
232

. 

 

   É claro que ainda não podemos, mesmo no Direito Medieval, encontrar uma 

identificação completa com o que atualmente se denomina Abuso de Direito. Em verdade, 

na Idade Média, vê-se mais o estudo da aemulatio, instituto até próximo, mas que não se 

confunde com o Abuso de Direito, posto que a emulação vem calcada no animus do 

agente, na intenção de prejudicar alguém. Podemos até compreender a emulação como 

uma idéia contida [abarcada] pelo instituto do Abuso de Direito [como se disséssemos: 

todo ato emulativo é um abuso de direito; mas nem todo abuso de direito é um ato 

emulativo], mas a recíproca não é verdadeira. 

  Costumam ser citadas
233

, ainda, algumas outras antigas passagens 

[mantendo o direito romano como a fonte mais antiga do ―abuso de direito‖] como 

prenúncio do repúdio a um exercício, sem qualquer limitação, dos direitos [não os tendo, 

pois, como absolutos; ao revés, limitando-os], muito embora algumas dessas passagens se 

aproximem mais da aemulatio [disciplinada atualmente CC 1228 § 2
o
.] que propriamente 

da figura do ―abuso de direito‖ [ainda que, como já o dissemos, o ato emulativo não deixe 

de ser também um exercício abusivo, porém ele é caracterizado pelo animus – intenção; 

por conta disso, podemos afirmar que o ―abuso de direito‖ contém os atos emulativos, mas 

                                                 
231

 San Tiago DANTAS. Programa, cit., p. 369. 

232
 San Tiago DANTAS, Programa, cit., p. 369; e Athanassios N. YIANNOPOULOS. Civil liability for abuse of 

right: something old, something new…, in Louisiana Law Review, vol. 54, 1993-1994, p. 1173/1197, e, em 

especial, p. 1175. 

233
 Cfr. Alvino LIMA. Abuso de direito, in João Manuel de Carvalho Santos, Repertório, vol. I, cit.,Cap. II, § 

2º., p. 328; e Athanassios N. YIANNOPOULOS, Civil liability
 
for abuse of right, cit., p. 1175. 
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não se resumem a ele, posto que prescinde da intenção do agente]. Também nesse sentido 

é a passagem no Libro de Las Leyes [Las Siete Partidas – compilados pelo rei Alfonso X, 

entre 1256 e 1265] que preceitua em sua Partida III, Título XXXII, Lei XIX: 

 

―Fuente ó pozo de agua habiendo algunt home en su casa, si algunt su vecino 

quisiese facer otro en la suya para haber agua et para aprovecharse dél, 

puédelo facer et non gelo puede el otro vedar, como quier que menguase por 

ende el agua de la su fuente ó del su pozo, fueras ende si este que lo quisiese 

facer non lo hobiese meester, mas se moviese maliciosamente por facer mal ó 

engaño al otro con entención de destajar ó de menguar las venas por do  viene 

el agua á su pozo ó á su fuente; ca entonce bien lo podrie vedar que lo non 

feciese: et si lo hobiese fecho, podrí gelo facer cerrar; ca dixeron los sabios 

antiguos que las maldades de los homes non las deben las leyes nin los reyes 

sofrir nin dar pasada, ante deben ir siempre contra ellas‖ [destacamos]. 

 

   Contudo, essa passagem, além de dizer respeito mais propriamente aos atos 

emulativos no direito de propriedade, é baseada na intenção do agente [maldades de los 

homes]. 

 

 

3.1.3. O “abuso de direito” nas ordenações do reino e no direito pré-codificação 

[CC/1916]. 

 

   Não encontramos, nas Ordenações do Reino, uma expressa limitação ao 

exercício dos direitos ou uma expressa condenação ao ―abuso de direito‖, embora se afirme 

que o direito pré-codificado, conquanto não tenha regulamentado especificamente essa 

condenação ao exercício abusivo, conhecia dele, bem como repelia o absolutismo no 

exercício dos direitos, o que poderia ser extraído do contexto de suas disposições
234

. 

   Nos Esboços de TEIXEIRA DE FREITAS também não encontraremos um 

repúdio manifesto ao exercício abusivo dos direitos ou uma limitação ao seu exercício 

[repelindo sua absolutidade]. Contudo, nele também se encontram disposições que 

permitem inferir a idéia de proteção ao exercício regular dos direitos, como, v.g., o 

                                                 
234

 Nesse sentido, Clovis BEVILAQUA. Código civil dos estados unidos do Brasil, edição histórica, 4.ª 

tiragem, Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979, coment. CC/1916 160, p. 430. 
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disposto no CC esb. 832, verbis: ―Não haverá culpa: 1º. Se o dano for causado por caso fortuito ou 

força maior, salvo se para o dano se concorreu de algum modo, ou se foi ilícito o ato que o causara. 2º. Se 

for causado no exercício da liberdade ou direitos de cada um, ou no cumprimento de deveres ou obrigações, 

dentro dos limites legais. 3º. Se for causado por culpa do próprio ofendido ou prejudicado‖
235

 

[destacamos]. Em nosso sentir, é precisamente no CC esb. 832 2º. [Se for causado no exercício 

da liberdade ou direitos de cada um, ou no cumprimento de deveres ou obrigações, dentro dos limites 

legais] que se deve buscar a condenação ao exercício [Se for causado no exercício] abusivo [a 

contrario sensu: dentro dos limites legais] da posição jurídica [liberdade ou direitos de cada um], 

conquanto seu autor não o condene explicitamente.
236

 

 

 

3.1.4. O “abuso de direito” nos anteprojetos pré-codificação [CC de 2002]. 

 

   O Anteprojeto de Código das Obrigações de 1941, de autoria da comissão 

formada por OROSIMBO NONATO, PHILADELPHO AZEVEDO e HAHNEMANN GUIMARÃES,
237

 

procurou, diversamente do que ocorria no CC/1916, expressamente condenar o ―abuso de 

direito‖ [não que no CC/1916 não houvesse a condenação ao ―abuso de direito‖, mas, 

nessa codificação, a condenação decorria de interpretação a contrario sensu do CC/1916 

160 I
238

].  

   Nesse sentido, assim preceituava o AntProj.C.Obr/1941 156 ―Fica obrigado a 

reparar o dano quem o causou por exceder no exercício de direito os limites do interesse por este protegido 

ou os decorrentes da boa fé‖;
239

 ou seja, limitando o exercício das posições jurídicas pelo 

                                                 
235

 Augusto TEIXEIRA DE FREITAS. Código civil – Esboço, vol. I, edição em homenagem ao centenário da 

morte de Augusto Teixeira de Freitas, Brasília: Ministério da Justiça/Departamento de Imprensa Nacional 

[co-edição com a Universidade de Brasília], 1983, p. 198. 

236
 Cfr. Augusto TEIXEIRA DE FREITAS. Código civil – Esboço, vol. I, cit., p. 151/170. Nessa passagem, o 

autor aborda distinção entre ato lícito e ato ilícito, falando em ―moralidade do ato‖, bem como em ―intenção‖ 

e ―liberdade‖, mas não enfrenta explicitamente a questão do ―abuso de direito‖ [ainda que, ao dissertar sobre 

a ―intenção‖, afirme que ―as partes devem obrar de boa-fé. Se procederem de má-fé, o ato deixa de ser lícito, 

entra na ordem dos atos ilícitos‖ (p. 165)]. 

237
 Cfr. Orosimbo NONATO, Philadelpho AZEVEDO e Hahnemann GUIMARÃES. Anteprojeto de código das 

obrigações, in Senado Federal. Código civil: anteprojetos, vol. 1 [Anteprojeto de código das obrigações – 

parte geral (1941)/ Comissão: Orosimbo Nonato, Philadelpho Azevedo e Hahnemann Guimarães; 

Anteprojeto de lei geral de aplicação das normas jurídicas (1964)/ Haroldo Valladão], Brasília: Senado 

Federal/Subsecretaria de Edições Técnicas, 1989.  

238
 CC/1916 160 I: ―Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular 

de um direito reconhecido‖. 

239
 V., ainda, o seguinte dispositivo desse anteprojeto: AntProj.C.Obr/1941 152  ―O dano pode resultar não 

só de violação da lei, como de procedimento contrário e prejudicial aos bons costumes e às normas do 
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interesse legítimo [digno de proteção; ―exceder no exercício de direito os limites do interesse por este 

protegido‖] e pela boa-fé. Deste modo, como afirmavam os autores do anteprojeto, na 

exposição de motivos, o ―abuso de direito passou da fórmula indireta, extraída por argumento a 

contrario sensu do art. 160 do Código Civil, para uma conceituação expressa, que prescindirá, em regra, 

da prova do elemento subjetivo (art. 156)‖.
240

 

   Contudo, não obstante os avanços presentes no AntProj.C.Obr/1941, a 

verdade é que sua conceituação de ―abuso de direito‖ ainda era tímida, porquanto inserida 

na parte relativa à reparação civil, em vez de o estar na parte geral, como o faz o atual CC 

187 [até porque o AntProj.C.Obr/1941 não tinha, por óbvio, uma parte geral]; e, estando na 

parte relativa à reparação civil, a figura do ―abuso de direito‖ acaba por ficar, 

                                                                                                                                                    
consórcio social‖. Segundo as palavras Hahnemann Guimarães, calcado no direito alemão [BGB § 826 

―Intentional damaging in breach of public policy. Anyone intentionally inflicting damage on another person 

in a manner contra bonos mores is liable to the other party for damages‖], este artigo transformava deveres 

morais em deveres jurídicos; verbis: ―A fórmula do Código Civil alemão transforma todos os deveres morais 

em deveres jurídicos, impondo-se a reparação do prejuízo causado por ofensa ao dever moral. O 

procedimento imoral torna-se antijurídico. É exatamente o que afirma o anteprojeto, art. 152‖ [Hahnemann 

GUIMARÃES. Estudo comparativo do anteprojeto do código das obrigações e do direito vigente, in Orosimbo 

Nonato, Philadelpho Azevedo e Hahnemann Guimarães. Anteprojeto de código das obrigações, cit., p. 90]. 

Assim, continua o autor, isso significaria a adoção da ―culpa objetiva‖: ―A obrigação que se impõe, em 

conseqüência deste artigo, do procedimento conforme à moral e aos bons costumes implica uma noção de 

culpa muito mais ampla, abrangendo não só o intuito de causar dano, o dolo, a fraude, mas também a 

negligência mais mínima, conforme De Page. Qualquer desvio do bom procedimento é culpa. ‗É culpa o 

dolo, malícia, o logro, a manobra desleal, a imprudência, a inabilidade, a imprevidência, a imperícia, a 

ignorância, a ofensa aos bons costumes ou aos usos unanimemente admitidos, a falta de discernimento ou de 

discrição no exercício do direito, de modo que este exercício se incompatibilize com o direito dos outros, a 

omissão das medidas que poderiam evitar um prejuízo a outrem, e, em geral, qualquer fato que um homem 

honesto, cuidadoso e prudente para com os seus semelhantes teria evitado [...] O anteprojeto adota, assim, a 

concepção da culpa objetiva. Não se trata da teoria do risco, da teoria objetiva, que apenas enxerga o 

prejuízo sem considerar o procedimento do autor do dano. Os casos de responsabilidade sem culpa serão 

sempre excepcionais. No extremo oposto à teoria do risco, encontra-se a concepção da culpa subjetiva, da 

culpa apreciada in concreto, sondando-se a consciência do autor do prejuízo. Entre estes dois extremos 

coloca-se a noção de culpa objetiva, que se funda na consideração do procedimento observado pelo homem 

honesto, cuidadoso e prudente para com os seus semelhantes. É a responsabilidade, apreciada in abstracto, 

oposta à responsabilidade penal apreciada in concreto‖ [Hahnemann GUIMARÃES. Estudo comparativo do 

anteprojeto do código das obrigações e do direito vigente, in Orosimbo Nonato, Philadelpho Azevedo e 

Hahnemann Guimarães. Anteprojeto de código das obrigações, cit., p. 90/91]. Em verdade, nos parecer que o 

autor, quando afirma que a culpa objetiva é ―apreciada in abstracto‖, quer dizer ―apreciada objetivamente‖, 

posto que também o será in concreto, de forma situacional, contudo, sem perquirir acerca do animus do 

agente, investigando objetivamente seu ato, a partir do modelo de conduta imposto pela boa-fé objetiva. V., 

ainda, Orosimbo NONATO, Philadelpho AZEVEDO e Hahnemann GUIMARÃES. Anteprojeto de código das 

obrigações, in Senado Federal. Código civil: anteprojetos, vol. 1, cit., p. 61 [exposição de motivos]. Em 

sentido próximo, também fazendo identificação entre ―abuso de direito‖ e regra moral, cfr. Georges RIPERT. 

A regra moral nas obrigações civis
2
, cit., p. 168, 176, 187, 189/190: ―Mas há algumas coisa mais, é que a 

teoria do abuso do direito é toda inspirada pela idéia moral [...] limitação dos direitos positivos por respeito 

pela lei moral [...] Vê-se assim a satisfação do dever moral dominar o exercício dos direitos e, se o juiz não 

tem uma clara concepção do dever moral, será incapaz de julgar se há abuso do direito‖. V., ainda, sobre 

moralidade e direito, Judith MARTINS-COSTA. A ilicitude derivada do exercício contraditório de um direito: 

o renascer do venire contra factum proprium, in Revista Forense, v. 376 (nov/dez), Rio de Janeiro: Forense, 

2004, p. 109.  

240
 Orosimbo NONATO, Philadelpho AZEVEDO e Hahnemann GUIMARÃES. Anteprojeto de código das 

obrigações, in Senado Federal. Código civil: anteprojetos, vol. 1, cit., p. 62 [exposição de motivos]. 
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indissociavelmente, atrelada à idéia de responsabilidade civil, que, na verdade, traduz-se 

em um dos possíveis efeitos decorrentes do ―abuso de direito‖ [v. CC 927 (hipótese de 

responsabilidade civil decorrente do ―abuso de direito‖)], mas sem, entretanto, confundir-

se com ele. 

   Sendo assim, melhor a opção do atual CC, ao dispor sobre o ―abuso de 

direito‖ na parte geral, demonstrando tratar-se, como o veremos, de modalidade ato ilícito 

objetivo, aplicável a todo o ordenamento jurídico, como regra de direito [proibição de 

abusar-se do exercício de uma posição jurídica]. 

  No tocante ao Anteprojeto de Código Civil do ORLANDO GOMES
241

 [de 

1963], este não continha, obviamente, porque alijado da parte geral [contra a vontade de 

seu autor
242

], nenhum preceito específico condenando de forma geral o ―abuso de direito‖ 

[continha apenas algumas disposições limitando o exercício de direitos específicos, como, 

por exemplo, limitação ao exercício do direito de propriedade; cfr. AntProj.CC/1963 359]. 

   Já o Anteprojeto de Código de Obrigações [de 1964], de autoria de CAIO 

MÁRIO DA SILVA PEREIRA, a disciplina do ―abuso de direito‖ constava de sua redação, 

disciplinando-o no AntProj.C.Obr/1964 917, verbis: ―Aquêle que manifestamente abusar do seu 

direito será obrigado a reparar o dano que a outrem causar‖
243

. Este dispositivo vinha na parte 

                                                 
241

 Cfr. ORLANDO GOMES. Anteprojeto de código civil – apresentado ao Exmo. Sr. JOÃO MANGABEIRA, 

Ministro da Justiça e Negócios Interiores, em 31 de março de 196, pelo prof. ORLANDO GOMES, Rio de 

Janeiro, 1963.  

242
 Houve opção legislativa em eliminar a Parte Geral e desmembrar o Anteprojeto em dois grandes 

Anteprojetos: um referente ao que se denominou Anteprojeto de Código Civil [contendo os seguintes livros: 

Das Pessoas, Do Direito da Família, Do Direito das Coisas, e Do Direito das Sucessões], a cargo de Orlando 

Gomes; e outro denominado de Anteprojeto de Código das Obrigações [contendo os tópicos referentes ao 

Negócio Jurídico, Direito das Obrigações, Contratos, Declaração Unilateral de Vontade, Enriquecimento 

Indevido, e Responsabilidade Civil], a cargo de Caio Mário da Silva Pereira. Sobre as críticas a essa opção 

legislativa, conferir, entre outros, Renan LOTUFO. Código civil comentado – parte geral (arts. 1º. a 232), vol. 

1, 2.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 1/6. 

243
 Nos dizeres de seu autor: ―E o abuso de direito tornou-se hoje, depois de vencer a luta capitaneada por 

Marcel Planiol, idéia triunfante. O condicionamento do exercício dos direitos à idéia de uma limitação 

tornou-se indispensável à paz e à harmonia social. Nas épocas de extremo individualismo, como o foi o 

período clássico do direito romano, ou a exacerbação da economia no século passado, não se cogitava da 

frenação dos egoismos. Cada um poderia levar às últimas conseqüências a manifestação de suas faculdades. 

É preciso, porém, atentar em que a ordem jurídica não as concede ao homem para a satisfação ilimitada de 

seu gôzo; o que ela tem em vista é a coexistência pacífica. E para obtê-la, há de fixar fronteiras à utilização 

dos direitos subjetivos‖ [in CAIO MÁRIO da Silva Pereira. Anteprojeto de código de obrigações – apresentado 

ao Exmo. Sr. Ministro da Justiça e Negócios Interiores, pelo Professor Caio Mário da Silva Pereira, Rio de 

Janeiro, 1964, p. 38]. Discordamos do autor quando ele dá a entender que antes não havia qualquer repulsa na 

norma ao ―abuso de direito‖, haja vista o disposto no CC/1916 160 I, a contrario sensu. O ordenamento 

anterior carecia, sim, de uma melhor disciplina da figura do ―abuso de direito‖, o veio a acontecer com o 

advento do atual CC, cuja redação nos parecer superior à do AntProj.C.Obr/1964. 
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dedicada à responsabilidade civil [Título IX, Capítulo I, Seção I], em vez de localizado na 

parte referente aos atos ilícitos, como o faz o atual CC [Livro III, Título III]. 

   Contudo, a redação do AntProj.C.Obr/1964, em nosso sentir, continha 

imperfeições. Em primeiro lugar, falava em manifestamente abusar do seu direito [e não 

exercício]; e, em segundo lugar, por não dar os parâmetros dentro dos quais consistiria esse 

―abuso de direito‖. Nesse sentido, melhor a redação do atual CC 187, que fala em exercício 

[comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo] e fornecer os parâmetros dentro dos 

quais o direito [posição jurídica] deve ser exercitado [excede manifestamente os limites impostos 

pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes]. 

   Houve, ainda, em 1964, tentativa de tipificar o ―abuso de direito‖ no 

Anteprojeto de Lei Geral de Aplicação das Normas Jurídicas [AntProjLGANJ/1964], de 

autoria de HAROLDO VALLADÃO.
244

 

   Nesse ínterim, preconizava o AntProjLGANJ/1964 11: ―Condenação do abuso 

do direito. Não será protegido o direito que for ou deixar de ser exercido em prejuízo do próximo ou de 

modo egoísta, excessivo ou anti-social‖. Esse artigo era destacado pelo autor como uma das 

principais inovações da Lei Geral.
245

 

   Não obstante o AntProjLGANJ/1964 trouxesse as vantagens [em relação ao 

CC/1916] de condenação explícita ao ―abuso de direito‖,
246

 e que expressamente 

consignasse que a omissão também pode caracterizar ―abuso de direito‖ (―deixar de ser 

exercido‖) [ao contrário do atual CC 187, conquanto, em nosso sentir, ainda que não o faça 

explicitamente, o CC 187 engloba também a figura do ―abuso de direito‖ por omissão], a 

verdade é que sua redação, ainda que inovadora em relação ao CC/1916, ainda continha 

                                                 
244

 Cfr. Haroldo VALLADÃO. Anteprojeto de lei geral de aplicação das normas jurídicas, in Senado Federal. 

Código civil: anteprojetos, vol. 1 [Anteprojeto de código das obrigações – parte geral (1941)/ Comissão: 

Orosimbo Nonato, Philadelpho Azevedo e Hahnemann Guimarães; Anteprojeto de lei geral de aplicação das 

normas jurídicas (1964)/ Haroldo Valladão], Brasília: Senado Federal/Subsecretaria de Edições Técnicas, 

1989. 

245
 Haroldo VALLADÃO. Anteprojeto de lei geral de aplicação das normas jurídicas, in Senado Federal. 

Código civil: anteprojetos, vol. 1, cit., p. 130 [exposição de motivos]: ―Entre as principais inovações da Lei 

Geral, que é profundamente democrática, destacam-se [...] a condenação do abuso do direito, quer por 

ação, quer por omissão, não sendo mais ‗protegido o direito que for ou deixar de ser exercido em prejuízo 

do próximo ou de modo egoísta, excessivo ou anti-social‘ (art. 11)‖. V., ainda, os estudos específicos sobre o 

―abuso de direito‖ feitos pelo autor; Haroldo VALLADÃO. Anteprojeto de lei geral de aplicação das normas 

jurídicas, in Senado Federal. Código civil: anteprojetos, vol. 1, cit., p. 150/153 [exposição de motivos]. 

246
 Como pontuou Haroldo Valladão: ―E, por isto, [inexistência no CC/1916 de condenação expressa do 

―abuso de direito‖] até hoje não se encontram decisões de nossos tribunais consagrando a doutrina do abuso 

do direito, com fundamento no art. 160, I, fine, dando indenização pelo simples exercício irregular do 

direito; buscam, sempre, amparo no dolo ou na culpa, na intenção maléfica do autor do ato‖ (Haroldo 

VALLADÃO. Anteprojeto de lei geral de aplicação das normas jurídicas, in Senado Federal. Código civil: 

anteprojetos, vol. 1, cit., p. 153 [exposição de motivos]). 
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elementos subjetivos [―em prejuízo do próximo ou de modo egoísta‖], mesmo que a intenção de 

seu autor fosse pela concepção objetiva do ―abuso de direito‖.
247

 

   Por fim, o Anteprojeto de Código Civil de 1972 [que se transformou no 

atual CC], de autoria da Comissão Elaboradora e Revisora [composta por JOSÉ CARLOS 

MOREIRA ALVES (Parte Geral), AGOSTINHO DE ARRUDA ALVIM (Direito das Obrigações), 

SYLVIO MARCONDES (Atividade Negocial), EBERT VIANNA CHAMOUN (Direito das 

Coisas), CLOVIS DO COUTO E SILVA (Direito da Família) e TORQUATO CASTRO (Direito das 

Sucessões)], sob a supervisão de MIGUEL REALE, tratou e disciplinou o ―abuso de direito‖, 

exatamente com a redação presente atualmente no CC 187. 

   Assim o dizia o AntProj.CC/1972 188 ―Também comete ato ilícito o titular de um 

direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela 

boa-fé ou pelos bons costumes‖. 

 

 

3.1.5. O “abuso de direito” e seu ressurgimento na jurisprudência francesa do século 

XIX. 

 

   Não obstante as passagens sobre o ―abuso de direito‖ no direito romano e no 

direito medieval, o grande apogeu do instituto do Abuso de Direito virá, realmente, no 

Direito Francês, já no século XIX, tanto é que muitos autores considerarão, por conta 

disso, a França como o berço deste instituto. Nesse sentido os dizeres de DANIEL BOULOS: 

 

―Tal, no entanto, como compreendida hoje nas diversas legislações em que se 

encontra consagrada, a figura do ‗abuso de direito‘ possui raiz histñrica em 

França, no início do século XIX, por obra da Jurisprudência daquele país e, no 

final daquele, século e início do século XX, por obra da Doutrina‖
248-249

. 

 

                                                 
247

 V. Haroldo VALLADÃO. Anteprojeto de lei geral de aplicação das normas jurídicas, in Senado Federal. 

Código civil: anteprojetos, vol. 1, cit., p. 152/153 [exposição de motivos] 

248
 Daniel M. BOULOS. Abuso do direito no novo código civil, São Paulo: Método, 2006, p. 33. Conferir 

ainda, entre outros, António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO. Da boa fé, cit., § 25, item 64, VI e VII, 

p. 677/683. 

249
 Discordamos, data maxima venia, do autor, haja vista o precedente em GAIUS, já referido acima, sobre o 

excesso do castigo e o ato de empregar mal o direito [male enim nostro jure uti non debemus]. Embora, 

consideremos, sim, a França como o grande movimento para reavivar este instituto, feito por obra 

principalmente da Jurisprudência. 



78 

 

 

 

   Embora a expressão ―abuso de direito‖, conforme nos noticia MENEZES 

CORDEIRO, tenha sido utilizada pela primeira vez por um autor belga, Laurent
250

, o foi 

justamente para nominar situações jurídicas tidas como inadmissíveis pela jurisprudência 

francesa. 

   De fato, é inquestionável que será justamente na França do século XIX que 

irão reavivar o instituto do ―abuso de direito‖, daí podermos falar em seu ressurgimento. E 

isto se dá especialmente por obra da Jurisprudência daquele país. Contudo, não 

concordamos com a afirmação de que, por conta disso, a França pudesse ser considerada 

como a raiz histórica do ―abuso de direito‖, desconsiderando a experiência anterior do 

direito romano [além dos brocardos já citados
251

, em especial em razão dos dizeres 

contidos nas Institutas de GAIUS, 52/53] e do direito medieval. 

   Não deixa de ser curioso observar, inclusive, que a própria doutrina francesa 

faz referência à experiência anterior do direito romano, como figura embrionária do ―abuso 

de direito‖, como pontua LOUIS JOSSERAND, verbis: 

 

―Suivant l‘observation de Georges Cornil, on en releve de nombreuses traces 

dans les sources du droit romain; comme le remarque cet auteur, il semble que 

le jurisconsulte Gaïus formulait déjà une théorie générale de l‘abus des droits 

quand, pour justifier l‘interdiction des prodigues et la défense aux maîtres de 

maltraiter leurs esclaves, il proclamait que nous ne devons point mésuser de 

notre droit : <<male enim nostro jure uti non debemus>>. Et un autre éminent 

romaniste, M. Charles Appleton, a pu écrire que la théorie de l‘abus <<est si 

peu moderne que sur elle repose toute l‘évolution du droit romain, allant du 

droit strict vers l‘équité>> ; l‘évolution remonte jusqu‘aux XII Tables pour 

aboutir à la définition fameuse de Celse <<Jus est ars boni et aequi>>, ainsi 

qu‘à l‘affirmation non moins célèbre de Paul : <<non omne quod licet 

honestum est>>. L‘odieuse maxime <<Dura lex sed lex>>, qui ne semble pas 

être vraiment romaine, est en tout cas, complèment fausse en tant qu‘expression 

du droit romain de la bonne époque ; elle doit céder le pas à son correctif et à 

son antagoniste <<summum jus summa injuria>>, et le droit prétorien, dans 

                                                 
250

 António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO. Da boa fé, cit., § 25, item 64, p. 670. 

251
 Em especial os seguintes brocardos: (i) honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere; (ii) 

non omne quod licet honestum est; (iii) e summum ius summa iniura. 
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son admirable et harmonieux dévemarche triomphale de la théorie de 

l‘abus‖
252

. 

 

   Em sendo assim, em nosso sentir, afigura-se mais correto ter-se no direito 

romano a raiz histórica do instituto do ―abuso de direito‖, ainda que não plenamente 

sistematizado, considerando-se, por conseguinte, a França do séc. XIX como berço de seu 

ressurgimento.  

   E, de fato, assim o foi. Se o direito romano não havia tratado de forma 

aprofundada o tema do ―abuso de direito‖, será na jurisprudência francesa do séc. XIX que 

seu ressurgimento se dará de forma imponente. 

   Neste contexto, um caso ficou célebre naquele país, o paradigmático caso de 

Clément-Bayard. Tratava-se de um proprietário rural que vivia perto de um fabricante de 

dirigíveis. Sem motivo justo [motif legitime] ou interesse legítimo [intérêt legitime], ele ergueu 

em sua propriedade altas hastes de ferro, pontiagudas, para atrapalhar o vizinho. Tendo 

havido um acidente com um dirigível, atingido por uma haste, o seu proprietário demandou 

pleiteando perdas e danos
253

. O proprietário rural, conquanto tivesse argüido em defesa o 

direito de propriedade, restou condenado a reparar, invocando o Tribunal Francês a figura 

do abuso de direito
254-255

. 

                                                 
252

 Louis JOSSERAND. De l‘esprit des droits et de leur relativité – théorie dite de l‘abus des droits, 2.ª ed., 

Paris: Dalloz, 1939, p. 4/5.  

253
 Conferir os fatos narrados no corpo da decisão: ―En ce que d'une part, l'arrêt attaqué a considéré comme 

un abus du droit de propriété le fait par un propriétaire de construire sur son terrain une clôture élevée, 

destinée à empêcher le propriétaire du fonds voisin de pénétrer chez lui ou de tirer de son fonds un usage 

quelconque destiné à rendre sa jouissance plus commode, sous le prétexte que cette construction avait été 

faite uniquement dans une intention malveillante, alors qu'un propriétaire a le droit absolu de construire sur 

son terrain tels ouvrages de défense ou de clôture qu'il lui plait pour éviter toute incursion sur son terrain, et 

qu'il ne peut y avoir abus de droit que si le propriétaire exécute chez lui, sans aucun profit pour lui même, un 

acte qui apporte un trouble au propriétaire du fonds voisin restant dans les limites de sa propriété, ce qui 

n'était aucunement le cas‖. 

254
 In Cour de Cassation, Chambre Civile 1, Audience publique du Terça-feira 3 Agosto 1915, n° de pourvoi: 

00-02378 [Décision attaquée: Cour d'appel d'Amiens, du 12 novembre 1913], verbis: ―Attendu qu'il ressort 

de l'arrêt attaqué que Coquerel a installé sur son terrain attenant à celui de Clément-Bayard, des carcasses 

en bois de seize mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues ; que le dispositif ne présentait pour 

l'exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité et n'avait été érigée que dans l'unique but de nuire à 

Clément-Bayard, sans d'ailleurs, à la hauteur à laquelle il avait été élevé, constituer au sens de l'article 647 

du code civil, la clôture que le propriétaire est autorisé à construire pour la protection de ses intérêts 

légitimes ; que, dans cette situation des faits, l'arrêt a pu apprécier qu'il y avait eu par Coquerel abus de son 

droit et, d'une part, le condamner à la réparation du dommage causé à un ballon dirigeable de Clément-

Bayard, d'autre part, ordonner l'enlèvement des tiges de fer surmontant les carcasses en bois. Attendu que, 

sans contradiction, l'arrêt a pu refuser la destruction du surplus du dispositif dont la suppression était 

également réclamée, par le motif qu'il n'était pas démontré que ce dispositif eût jusqu'à présent causé du 

dommage à Clément-Bayard et dût nécessairement lui en causer dans l'avenir. Attendu que l'arrêt trouve une 
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   Contudo, antes mesmo deste célebre caso, muitos outros já haviam sido 

julgados invocando-se a idéia do abuso de direito, como nos noticia MENEZES CORDEIRO:  

 

―Assim, em 1808
256

, condenou-se o proprietário duma oficina que, no fabrico de 

chapéus, provocava evaporações desagradáveis para a vizinhança. Doze anos 

volvidos, era condenado o construtor de um forno que, por carência de 

precauções, prejudicava um vizinho. Em 1853, numa decisão universalmente 

conhecida condenou-se o proprietário que construíra uma falsa chaminé, para 

vedar o dia a uma janela do vizinho, como o qual andava desavindo. Um ano 

depois, era a vez do proprietário que bombeava, para um rio, a água do próprio 

poço, com o fito de fazer baixar o nível do do vizinho. Em 1861, foi condenado o 

proprietário que, ao proceder a perfurações no seu prédio, provocou, por falta 

de cuidado, desabamentos no do vizinho. Seguir-se-iam, ainda, numerosas 

decisões similares, com relevo para a condenação, em 1913, confirmada pela 

Cassação, em 1915, por abuso do direito, do proprietário que erguera no seu 

terreno um dispositivo dotado de espigões de ferro, destinado a danificar os 

dirigíveis construídos pelo vizinho‖
257

. 

 

   Podemos, ainda, citar, em 1848, o caso decidido pelos tribunais franceses 

responsabilizando um proprietário ribeirinho que desviou as águas a fim de reparar uma 

usina sua, ocasionando a paralisação de uma outra usina
258

. Trata-se de um caso bem 

interessante, pois, a despeito o proprietário ribeirinho ter um motivo ou interesse para o 

ato, até de certa forma justificável, o de reparar uma usina sua, ele é responsabilizado pela 

Corte Francesa, já que, embora tivesse direito às águas, excedeu em seu direito, afastando-

se dele, e causando prejuízo a outrem. Independentemente da intenção, deve reparar o ato, 

indenizando-o. Podemos dizer que no conflito de interesses [conflituosidade de interesses] 

                                                                                                                                                    
base légale dans ces constatations ; que, dûment motivé, il n'a point, en statuant ainsi qu'il l'a fait, violé ou 

faussement appliqué les règles de droit ou les textes visés au moyen. Par ces motifs, rejette la requête, 

condamne le demandeur à l'amende‖ [destacamos]. 

255
 Conferir Pablo Stolze GAGLIANO e Rodolfo PAMPLONA FILHO. Novo curso de direito civil, vol. I, 8.ª ed., 

São Paulo: Saraiva, 2006, p. 446; e Ignácio de CARVALHO NETO. Abuso do Direito, 4.ª ed., 2.ª tiragem, 

Curitiba: Juruá, 2007, p. 37. 

256
 Ou seja, em 1808, apenas quatro anos após o Code Napoléon [de 1804], a jurisprudência francesa já 

condenava os excessos [abusos] no exercício do direito de propriedade. 

257
 António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO. Da boa fé, cit., § 25, item 64, p. 671. 

258
 Conferir Pedro Baptista MARTINS. O abuso do direito e o acto illicito, Rio de Janeiro: Renato Americano 

(Oficina Gráfica), 1935, item 25, p. 39. 
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surgido entre os proprietários das usinas, o excesso com que agiu o proprietário ribeirinho 

fez com que ele se afastasse do seu direito, de modo que seu interesse não se 

consubstancia em um interesse legítimo [é dizer, não se consubstancia em um interesse 

digno de proteção, num interesse juridicamente protegido
259-260

]. 

   É mais interessante observar que este fenômeno de reavivar o instituto do 

―abuso de direito‖, traduzindo-se em seu ressurgimento, tenha ocorrido justamente na 

França e justamente em casos envolvendo o direito de propriedade. 

   Isso é interessante, pois o Code Napoléon foi um dos que mais propagaram 

ao redor do mundo a idéia do absolutismo do direito de propriedade. Mais do que isto, para 

expurgar o Ancién Regimen o Code francês optou por um modelo hermético, fechado, que 

representava, na época, maior segurança jurídica, especialmente em contraposição aos 

mandos e desmandos do regime absolutista. 

   Daí os dizeres do CC fr. 4
o
.
261

 e 5
o
.
262

, bem como o CC fr. 544
263

, que 

evidenciam bem o espírito da época. Ou seja, artigos que vedavam ao juiz não julgar, bem 

como lhe vedavam o poder de interpretar. Por fim, dispositivo [CC fr. 544] que consagrava 

o direito de propriedade como direito absoluto [plus absolue]. Estes artigos evidenciam bem 

o espírito da época da Revolução Francesa e os anseios burgueses
264

. 

                                                 
259

 Cfr. Rudolf Von IHERING. O espírito do direito romano – nas diversas fases de seu desenvolvimento, vol. 

IV, tradução de Rafael Benaion e prefácio de Clovis Bevilaqua, Rio de Janeiro: Alba, 1943, § 71, p. 227;  e 

José de OLIVEIRA ASCENSÃO. Direito civil – teoria geral. Relações e situações jurídicas, vol. III, Coimbra: 

Coimbra Editora, 2002, item 29, II, p. 64/65. 

260
 Nesse sentido, o CC port. contém previsão específica para a resolução da inerente conflituosidade de 

interesses que pode surgir na aplicação do direito. Conferir CC port. 335º ―(Colisão de direitos) 1. Havendo 

colisão de direitos iguais ou da mesma espécie, devem os titulares ceder na medida do necessário para que 

todos produzam igualmente o seu efeito, sem maior detrimento para qualquer das partes. 2. Se os direitos 

forem desiguais ou de espécie diferente, prevalece o que deva considerar-se superior‖. 

261
 CC fr. 4

o
. Le juge qui refusera de juger, sous pretexte du silence, de l‘obscutité ou de l‘insuffisance de la 

loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. 

262
 CC fr. 5

o
. Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les 

causes qui leur sont soumises. 

263
 CC fr. 544. La propriété est le droit de jouir er disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu 

qu‘on n‘en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. 

264
 À luz deste cenário, a própria Filosofia do Direito passou por um momento de crise do Direito Francês, 

como pontua Michel VILLEY. Filosofia do direito, São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 5: ―Quanto a nossos 

colegas juristas, a maioria deles não alimenta nenhuma simpatia pela disciplina aqui apresentada. O jurista 

francês é conhecido por ser especialmente avesso à filosofia do direito. Li muitas vezes que esse fenômeno se 

deve ao sucesso que o positivismo jurídico gozou entre nós: Napoleão teria adestrado os juristas à 

obediência. Estes temiam que a filosofia ressuscitasse os abusos do ‗direito natural‘ do Antigo Regime, 

comprometendo o poder das leis positivas‖.  
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   E este modelo percorre o mundo, influenciando-o sensivelmente. Era o 

momento histórico da burguesia, que procurou expurgar os excessos da monarquia, sob a 

égide dos princípios da Liberdade, Igualdade e Fraternidade
265

. E é preciso reconhecer que, 

embora tenha havido excessos e a fraternidade tenha sido deixada de lado, este período foi 

crucial até mesmo para que a Europa tenha se tornado o que é atualmente. Como acentua 

ARRUDA ALVIM, dissertando sobre o Contrato e o Direito de Propriedade, bem como o 

próprio direito de liberdade, ―Colocaram-se, então, como condições fundantes do capitalismo a 

propriedade e a liberdade. E, na realidade, a Europa se enriqueceu enormemente ao longo do século 

XIX‖
266

. 

   Assim, no período pós-revolução francesa, a França deixou de lado o 

absolutismo e abraçou um ideal centrado no indivíduo (o burguês), daí o um direito menos 

social que individualista, a exemplo do nosso CC/1916. 

  Por isso é tão interessante que tenha sido justamente no seio deste direito 

que a princípio era individualista que tenha havido o ressurgimento da figura do ―abuso de 

direito‖, que tem nítido caráter social, como expressão mesma do próprio princípio da 

socialidade [o viver em sociedade]. 

   E isso é decorrência da própria crise do Estado muito Liberal. Nesse sentido, 

afirma ARRUDA ALVIM: 

 

―os problemas sociais se avolumaram imensamente no século XIX, e houve, 

pode-se dizer, uma crescente falência do Estado liberal. O que se passou foi uma 

grande reação a esta prática radical de liberdade, sendo perceptível uma 

sensível modificação dos próprios referenciais do Estado. E as grandes 

alterações foram alavancadas a partir das Constituições‖
267

 [o autor se 

refere, especialmente, às Constituições Mexicana, de 1917, e 

Weimar, de 1919]. 

 

                                                 
265

 Muito embora, como pontua José Manoel de ARRUDA ALVIM Netto. Função social da propriedade, in 

Débora Gozzo, José Carlos Moreira Alves e Miguel Reale (org.). Principais controvérsias no novo código 

civil, São Paulo: Saraiva, 2006, p. 18: ―a fraternidade jamais foi operada no plano histórico, como também 

tenho sinceras dúvidas de que a solidariedade de que se fala hoje possa vir a frutificar, ao menos na escala 

em que se espera‖. 

266
 José Manoel de ARRUDA ALVIM Netto. Função social da propriedade, in Débora Gozzo, José Carlos 

Moreira Alves e Miguel Reale (org.). Principais controvérsias, cit., p. 19. 

267
 José Manoel de ARRUDA ALVIM Netto. Função social da propriedade, in Débora Gozzo, José Carlos 

Moreira Alves e Miguel Reale (org.). Principais controvérsias, cit., p. 20. 
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   É nesta mudança de paradigma que começa a voltar [ressurgir] também a 

figura do ―abuso de direito‖ na França, que depois se espalharia ao redor do mundo. É 

preciso ressaltar, porém, que apesar do avanço do instituto na Jurisprudência francesa, o 

legislador francês não chegou a sistematizar o assunto, como lembra JEAN-LOUIS BERGEL 

―Foi a jurisprudência que, já em meados do século XIX, fez aplicação dessa teoria. Mas o legislador 

francês, a despeito de algumas alusões, não enunciou nenhum princípio de conjunto e não consagrou 

expressamente, de maneira geral, a teoria do abuso de direito‖
268

. Houve, como o mesmo autor 

lembra, a tentativa de sistematizar a teoria do abuso de direito com SALEILLES
269

 (cuja obra 

influenciou o CC/1916
270

), mas não logrou êxito, especialmente ante as críticas de 

MARCEL PLANIOL
271

. 

   Ainda sobre a mudança de paradigmas ocorrida nas sociedades modernas, é 

sob essa nova ótica que o instituto deverá ser analisado no atual CC. Como lembrava 

JOSAPHAT MARINHO: ―Na apreciação comparativa do Código Civil Brasileiro de 2002 com o de 1916, o 

                                                 
268

 Jean-Louis BERGEL. Teoria geral do direito, São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 340. 

269
 Cfr. Raymond SALEILLES. Étude sur la théorie générale de l‘obligation – d‘après le premier projet de 

code civil pour l‘empire allemand, 3.ª ed., Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1925, item 

310, nota de rodapé (I), p. 370/373, em especial : ―La véritable formule serait celle qui verrait l‘abus de droit 

dans l‘exercice anormal du droit, exercice contraire à la destination économique ou sociale du droit 

subjectif, exercice réprouvé par la conscience publique et dépassant, par conséuent, le contenu du droit, 

puisque tout droit, au point de vue social, est relatif et qu‘il n‘y a pas de droits absolus, pas même la 

propriété‖ [p. 371]. Anteriormente à publicação dessa obra [1925], quando da discussão do projeto de revisão 

do CC fr. de que participou SALEILLES, sendo ele o encarregado a apresentar à comissão as propostas 

referentes ao ―abuso de direito‖, ele então propôs a seguinte redação: ―Un acté dont l'effet ne peut être que de 

nuire à autrui, sans intérêt apréciable et légitime pour celui qui l'accomplit, ne peut jamais constituer un 

exercice licite d'un droit‖ (Cfr. Alvino LIMA. Abuso de direito, in João Manuel de Carvalho Santos. 

Repertório, vol. I, cit., Cap. IV, § 8º., p. 333) [―Um ato cujo efeito não pode ser senão o de prejudicar a 

outrem, sem interêsse apreciável e legítimo para aquêle que o realiza, não pode, jamais, constituir o 

exercício lícito de um direito‖, na tradução de Clovis BEVILAQUA. Código civil, cit., coment. CC/1916 160, 

p. 433/434; conferir, ainda, João Manuel de CARVALHO SANTOS. Código civil brasileiro interpretado – 

principalmente do ponto de vista prático, vol. III, 9.ª ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1963, coment. 

CC/1916 160, item 6, p. 348]. Alguns autores vislumbraram, nessa redação proposta por SALEILLES, quando 

dos trabalhos da comissão revisora do CC fr., uma adesão do autor à teoria subjetiva do ―abuso de direito‖ 

[cfr. Alvino LIMA. Abuso de direito, in João Manuel de Carvalho Santos. Repertório, vol. I, cit., Cap. IV, § 

8º., p. 331/332], o que não nos parece verdadeiro [esse tema será mais discutido no tópico sobre as teorias 

subjetiva e objetiva do abuso de direito], haja vista o próprio pensamento claramente explicitado por 

SALEILLES [Raymond SALEILLES. Étude sur la théorie
3
, cit., item 310, nota de rodapé (I), p. 371], ao abordar 

a questão do ―criterium objectif‖, verbis: ―L‘abus de droit se caractérise par son côté objectif et non par son 

but; ce qu‘il faut dire, c‘est qu‘un acte dommageable qui aurait eu pour but exclusif le préjudice réalisé, 

serait par lui-même, un acte objectivement contraire aux moeurs; mais cette atteinte aux moeurs peut se 

présenter dans le seul fait d‘un exercice anormal, alors même qu‘il ne serait qu‘imprudent‖. 

270
 Clovis BEVILAQUA. Código civil, cit., coment. CC/1916 160, p. 433/434. 

271
 Jean-Louis BERGEL. Teoria geral, cit., p. 340. A respeito das críticas formuladas, conferir Marcel 

PLANIOL. Traité élémentaire de droit civil conforme au programme officiel des facultes de droit, tomo II, 9.ª 

ed., Paris: Librairie Générale de Droit & de Jurisprudence, 1923, itens 870 e 871, p. 287/292.  



84 

 

 

 

trabalho do intérprete avulta porque há que se distinguir entre um texto de sentido social e outro de 

tendência individualista — o Código novo vê homem, integrado na sociedade; o antigo divisou o indivíduo, 

com seus privilégios‖
272

.  

   No mesmo sentido, MIGUEL REALE, um dos artífices da nova codificação, 

sempre procurou enfatizar e defender essa mudança de paradigma. Segundo ele, ―Percebeu-

se, em suma, logo os primeiros meses da Lei de 2002, que esta exigia novas formas de interpretação 

jurídica, decorrentes de seus pressupostos doutrinários, ou seja, dos princípios de eticidade, socialidade e 

operabilidade‖
273

. 

   E é justamente dentro dos princípios da eticidade e da socialidade, que se 

insere o disposto no CC 187, a figura do ―abuso de direito‖. 

   Assim, como pontua MIGUEL REALE acerca dessa mudança operada na 

sociedade com o tempo: 

 

―Quanto à socialidade, é constante o objetivo do novo Código no sentido de 

superar o manifesto caráter individualista da Lei de 1916, feita para um país 

ainda eminentemente agrícola, com cerca de 80% da população no campo. Hoje 

em dia, no entanto, vive o povo brasileiro nas cidades, na mesma proporção de 

80%, o que representa uma alteração de 180 graus na mentalidade reinante, 

inclusive em razão dos meios de comunicação, como rádio e a televisão. Daí o 

predomínio do social sobre o individual‖
274

. [exemplificando a 

socialidade com a função social da propriedade e da função social 

do contrato]. 

 

   Em verdade, hodiernamente, é justamente à luz dos princípios da eticidade e 

da socialidade, que permeiam a nova legislação civil e à luz, ainda, do disposto no CC 187, 

que regulamenta a figura do ―abuso de direito‖, que devemos falar em função social do 

próprio direito subjetivo [rectius: posições jurídicas ativas]
275-276-277-278

, posto que o nosso 
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 Josaphat MARINHO. Uma reflexão sobre o novo código civil, in Pablo Stolze GAGLIANO e Rodolfo 

PAMPLONA FILHO. Novo curso
8
, vol. I, cit., p. XIX.   

273
 Miguel REALE. O código civil após um ano de vigência, in Débora Gozzo, José Carlos Moreira Alves e 

Miguel Reale (org.). Principais controvérsias, cit., p. 3. 

274
 Miguel REALE. O código civil após um ano de vigência, in Débora Gozzo, José Carlos Moreira Alves e 

Miguel Reale (org.). Principais controvérsias, cit., p. 4. 

275
 Nesse sentido, conferir Louis JOSSERAND. De l‘esprit des droits

2
, cit., item 8, p. 9; item 229, p. 310; item 

234, p. 317; e, em especial, Cap. IV, p. 394/400; António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO. Da boa 

fé, cit., § 25, item 63, V, p. 666; Karl LARENZ. Metodologia da ciência do direito, 3.ª ed., Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1997, p. 56 e p. 62; Rudolf von IHERING. El fin en el derecho, cit., item 213, p. 



85 

 

 

 

ordenamento, agora de modo expresso [mas o que também era verdadeiro implicitamente 

no CC/1916 160 I
279

], não abriga direitos subjetivos [posições jurídicas ativas] absolutos, 

mas sim compreendidos à luz da sociedade, do homem integrado na sociedade. 

                                                                                                                                                    
247/248; Franz WIEACKER. História do direito privado moderno, 3.ª ed., Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2004, p. 721; Robert ALEXY. Teoría de los derechos fundamentales
2
, cit., p. 154; Judith 

MARTINS-COSTA. Comentários ao novo código civil – do direito das obrigações, do adimplemento e da 

extinção das obrigações (arts. 304 a 388), vol. V, tomo I, Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 2.ª ed., Rio 

de Janeiro: Forense, 2005, coment. prelim., item 7, p. 89/95; Jean-Louis BERGEL. Teoria geral, cit., p. 340; e 

Ignácio de CARVALHO NETO. Abuso do direito
4
, cit., p. 29. Em sentido próximo, v., ainda, Guilherme 

Calmon NOGUEIRA DA GAMA. Função social, cit., p. 11. 

276
 Conferir, ainda, falando em função social do direito ou função social do direito privado: Rosa Maria de 

ANDRADE NERY. Introdução ao pensamento jurídico, cit., p. 247/248; Rosa Maria Barreto Borriello de 

ANDRADE NERY. Vínculo obrigacional: relação jurídica de razão (técnica e ciência de proporção) – uma 

análise histórica e cultural, Tese de Livre-Docência, São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo – Faculdade Paulista de Direito/Departamento de Direito Civil, Processual Civil e do Trabalho, 2004, 

p. 276; Wilson STEINMETZ. Direitos fundamentais e função social do (e no) direito, in Luciano Benetti Timm 

e Rafael Bicca Machado (coord.). Função social do direito, São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 42, 45 e 47; e 

Eugênio FACCHINI NETO. A função social do direito privado, in Luciano Benetti Timm e Rafael Bicca 

Machado (coord.). Função social do direito, São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 112/113. 

277
 Conferir, também, CC jap. 1.1, verbis: ―Los derechos privados están sometidos al bien común‖ 

[destacamos]; e CF gr. 25 [de 1975]: ―1. The rights of man as an individual and as a member of the society 

are guaranteed by the State and all agents of the State shall be obliged to ensure the unhindered exercise 

thereof. 2. The recognition and protection of the fundamental and inalienable rights of man by the State aims 

at the achievement of social progress in freedom and justice.  3. The abusive exercise of rights is not 

permitted. 4. The State has the right to claim of all citizens to fulfil the duty of social and national solidarity‖. 

Nosso CC 187 fala também em ―fim social‖. 

278
 Em sentido diverso, falando em função social para negar o direito subjetivo, v. Leon DUGUIT. Las 

transformaciones generales del derecho privado
2
, cit., p. 35: ―Descansa en una concepción exclusivamente 

realista, que elimina poco a poco la concepción metafísica del derecho subjetivo: es la noción de función 

social‖. Também em sentido contrário, v. Jean DABIN. El derecho subjetivo, cit., p. 274: ―Y por esto es 

mejor, en definitiva, renunciar a la ideia de función social: el derecho no se convierte en función social, bien 

en todo, bien en parte, por el hecho de de que esté limitado o condicionado en interés social‖. Em sentido 

diverso desses autores e demonstrando que o direito subjetivo contém, sim, deveres, cfr., por todos, 

Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado
3
, tomo LIII, cit., § 5500, p. 62/73: ―Já 

a doutrina alemã, firmada em precisa concepção germânica, declarava que todos os direitos implicavam 

deveres e continham, pois, algo de indilatável; donde o limite moral inerente a todos (OTTO VON GIERKE, Der 

Entwurf eines BGB. und das Deutsche Recht, 183; Deutsches Privatrecht, I, 319-320). Talvez tivesse razão 

quem apontou tal teoria como exemplo de reação das idéias sociais e econômicas sôbre o direito, de modo 

que tende a tornar-se dever o direito subjetivo (Z. M. PERITSCH, Die gegenwärtige Richtung der 

privatrechtlichen Studien in Frankreich und Deustchland, Blätter für vergleichende Rechtswissenschaft um 

Volkswirtschaft, II, 376 s.), o que confirmaria as idéias de AUGUSTO COMTE; mas, precisamente, o que se deu 

foi a evolução dos processos individualistas de justiça, criando-se a solução que se devia dar nos casos de 

colisão de interêsses, assegurados, cada um de per si, pelo direito ‖ [destacamos]. Cfr., ainda, Georges 

RIPERT. O regimen democrático, cit., p. 243. 

279
 Interpretação a contrario sensu do CC/1916 160 I: ―Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido‖ [destacamos]. Conferir, entre outros, 

Clovis BEVILAQUA. Código civil, cit., coment. CC/1916 160, p. 431/434; João Manuel de CARVALHO 

SANTOS. Código civil
9
, vol. III, cit., coment. CC/1916 160, item 6, p. 338/370; Francisco Cavalcanti PONTES 

DE MIRANDA. Tratado de direito privado, tomo II, cit., § 185, item 5, p. 294; e Francisco Cavalcanti PONTES 

DE MIRANDA, Tratado de direito privado – parte geral, tomo VI (Exceções. Direitos mutilados. Exercício 

dos direitos, pretensões, ações e exceções. Prescrição), Rio de Janeiro: Borsói, 1955, § 658, item 4, p. 92. 
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   Assim sendo, a função social funciona como elemento interno delimitador 

do conteúdo dos direitos
280

 e como um elemento externo de limitação ao seu exercício. 
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 Wilson STEINMETZ. Direitos fundamentais e função social do (e no) direito, in Luciano Benetti Timm e 

Rafael Bicca Machado (coord.). Função social do direito, cit., p. 45. 
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3.2. A nomenclatura “abuso de direito”. 

 

   Contradictio in terminis. Poderíamos dizer que a nomenclatura ―abuso de 

direito‖ encerra, no mínimo, uma contradição nos termos. 

   Daí serem de fato procedentes, em parte, as críticas feitas por MARCEL 

PLANIOL, que a criticava intensamente ao dizer:  

 

―Cette nouvelle doctrine repose tout entière sur um langage insuffisamment 

étudié; sa formule «usage abusif des droits» est une logomachie, car si j‘use de 

mon droit, mon acte est licite; et quand il est illicite, c‘est que je dépasse mon 

droit et que j‘agis sans droit, injuria, comme disait la loi Aquilia. Nier l‘usage 

abusif des droit ce n‘est pas tenter de faire passer pour permis les actes 

dommageables très variés que la jurisprudence a réprimés; c‘est seulement faire 

cette observation que toute acte abusif, par cela seul qu‘il est illicite, n‘est past 

l’exercice d’un droit, et que l‘abus de droit ne constitue pas une catégorie 

juridique distincte de l‘acte illicite. Il ne faut donc pas être dupe des mots : le 

droit cesse où l’abus commence, et il ne peut pas y avoir «usage abusif» d‘un 

droit quelconque, par la raison irréfutable qu‘un seul et même acte ne peut ne 

peut pas être tout à la fois conforme au droit et contraire au droit‖.
281

 

 

   Em verdade, tem razão PLANIOL ao dizer que onde há uso do direito não há 

abuso, pois se trata, por conseqüência, de um ato lícito; ao revés, se atuo na seara da 

ilicitude, fora do âmbito do direito, já atuo sem direito (―car si j‘use de mon droit, mon acte est 

licite; et quand il est illicite, c‘est que je dépasse mon droit et que j‘agis sans droit, injuria‖).  

   De fato, é contraditório pensarmos em direito e abuso na mesma expressão. 

Onde um existe, ali não reside o outro; onde há abuso, ali não há direito; e onde existe 

direito, ali não pode haver abuso (ou nos dizeres de PLANIOL: ―le droit cesse où l‘abus 

commence, et il ne peut pas y avoir ‗usage abusif‘ d‘un droit quelconque, par la raison irréfutable qu‘un seul 

et même acte ne peut ne peut pas être tout à la fois conforme au droit et contraire au droit‖). 

   Trata-se de uma contradição difícil de ser superada. Mantermos, porém, 

neste trabalho, em diversos momentos, o uso da expressão ―abuso de direito‖ por se tratar 

de uma expressão já consagrada na literatura jurídica, aqui e no estrangeiro [l‘abus de 
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 Marcel PLANIOL. Traité élémentaire
9
, tomo II, cit., item 871, p. 287. 
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droit, abuse of right, abuso del diritto, abuso del derecho]. Mas é imperioso fazermos a 

ressalva ante os fortes argumentos de PLANIOL. 

   Inclusive, outros ordenamentos jurídicos enfrentam, também, esse 

problema, a respeito da expressão ―abuso de direito‖. Nesse contexto, no Direito argentino, 

entre as expressões ―abuso de los derechos‖ e ―ejercicio abusivo de los derechos‖, foi esta 

última a utilizada pela Lei 17.711, que inseriu a figura do ―abuso de direito‖ no CC arg. 

Nesse sentido, pontua JORGE A. CARRANZA: ―Porque, en rigor, lo que se encarece es la ejercitación 

irregular de la facultad que constituye el derecho subjetivo. En tal sentido acierta la reforma con la 

nomenclatura usada‖
282

. 

   Entretanto, tampouco é essa expressão, ―ejercicio abusivo de los derechos‖, 

absolutamente infensa a críticas e problemas. Segundo assinala CARLOS FERNÁNDEZ 

SESSAREGO:  

 

―No obstante lo expresado por León Barandiarán y Rubio Correa, no podemos 

perder de visa que no sólo se produce un abuso cuando se ejercita un derecho 

subjetivo de modo agraviante en relación con un interés ajeno, sino que también 

cabe referir-se a esta figura en el caso de omisión en la actuación de un derecho 

que, si bien no reportaría perjuicio alguno para el titular, resultaría, en cambio, 

lesivo para otro u otros sujetos. 

Con el propósito de superar la observación que hemos planteado en el sentido 

de que la expresiñn ‗ejercicio‘ no comprende los alcances conceptuales de la 

‗omisiñn‘ en el ejercicio de un derecho, Dabin prefiere hablar del ‗uso‘ de los 

derechos. Seðala que por uso de un derecho debe entenderse ‗de modo mucho 

más amplio toda forma de utilización del derecho, por actos materiales igual 

que por actos jurídicos, y sin distinciñn entre la comisiñn y la omisiñn‘. Es decir, 

que en opinión del citado autor la abstención del titular del derecho equivale a 

dejar sin uso alguno ese derecho. En otros términos, se usa de un derecho, 

ejercitándolo, o no se usa del mismo, omitiendo su ejercicio‖.
283

 

 

   Ainda assim, se nos afigura mais apropriada, mesmo que com alguns 

problemas ou objeções, as expressões exercício abusivo dos direitos [posições jurídicas 
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 Jorge A. CARRANZA. El abuso del derecho en la reforma del codigo civil, Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 

1970, p. 35. 
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 Carlos Fernández SESSAREGO. Abuso del derecho, cit., p. 88. 
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ativas] ou abuso no exercício do direito [posição jurídica ativa].
284

 Assim o preferimos 

pois o abuso, por óbvio, não reside no direito [contradictio in terminis], mas, sim, reside 

no exercício de um direito.
285

 Como pontuava DABIN, o direito não se confunde com o 

exercício do direito.
286

 Deste modo, na figura do ―abuso de direito‖, não se julga o direito 

em si, mas o ato, julga-se o exercício de um direito. Com o abuso de direito, não se diz que 

o ―direito é ilícito‖, mas sim que o ato [exercício] é ilícito [objetivo] 

   É ao exercitá-lo que o sujeito poderá exceder a finalidade [objetiva] da 

norma, bem como exercê-lo em dissonância com a boa-fé, configurando, por conseguinte, 

um exercício abusivo do direito ou abuso no exercício do direito [compreendendo nesse 

exercício inclusive a omissão – aspectos positivo (ação) e negativo (omissão) – no 

exercício
287-288

 de um direito (posição jurídica) quando o ordenamento lhe impunha o agir, 
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 Marc Desserteaux preferia a expressão ―conflit de droits‖. V. Marc DESSERTEAUX. Abus de droit ou 

conflit de droits, in Revue Trimestrielle de Droit Civil, vol. V, Paris, 1906, p. 124: ―C‘est que l‘abus de droit 

consiste à léser un autre droit également respectable, et mériterait en bonue terminologie d‘être appelé le 

conflit de droits‖. 

285
 Em sentido contrário, Fernando Augusto CUNHA DE SÁ. Abuso do direito, cit., § 8º., p. 321/333. Embora 

também criticando o pensamento de Planiol, contudo o autor faz a defesa da expressão ―abuso de direito‖, 

criticando a idéia de exercício abusivo dos direitos. Em especial, conferir p. 328, verbis: ―Isto é: pretende-se 

separar, artificialmente,o princípio do direito e o exercício do direito, para continuar a falar, quanto àquele, 

de direitos absolutos. A verdade, porém, é que é falha de legitimidade a separação conceitualista entre 

essência ou natureza dos direitos e exercício dos mesmos e ela só deve à preocupação (ou ao preconceito) de 

manter aquela, ainda, que apenas dentro de uma análise abstracta, como pretensamente absoluta e 

ilimitada. Ora, o que a teoria do abuso do direito fez foi precisamente a sem razão de sustentar que uma 

coisa possa ser absoluta em si mesma e limitada na sua aplicação, certo como é que os direitos não são algo 

que existam só por si, como entidades abstractas e que retirem de si mesmas a própria razão de ser – ao fim 

e ao cabo, que o limite que se reflecte no exercício dos direitos é o mesmo limite que existe na sua natureza 

ou conteúdo, desfazendo, portanto, o pretenso carácter absoluto deste‖. Em verdade, quando afirmamos que 

o abuso reside no exercício e não no direito, isso não significa que afirmemos direitos ―absolutos‖, ao revés, 

pugnamos pela relatividade dos direitos; todo direito é relativo e limitado segundo sua razão de ser 

[finalidade econômica e social] e segundo esse conteúdo do direito é que ele deve ser exercido, sendo-o, 

ainda, tal exercício, limitado pela boa-fé. Contudo, o que afirmamos, e continuamos a afirmar, é que, mesmos 

reconhecendo a relatividade dos direitos, estes direitos não são em si mesmos abusivos, mas sim o exercício 

que se lhes dê é que pode ser abusivo. Por conta disso, entendemos não ser, de fato, satisfatória a expressão 

―abuso de direito‖, preferindo ―abuso no exercício‖ ou ―exercício abusivo‖, sem que isso se traduza em 

aceitação da idéia da absolutidade dos direitos. 

286
 Jean DABIN. El derecho subjetivo, cit., p. 79: ―ni el derecho se confunde con el ejercicio del derecho‖. 

287
 Cfr. Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado, tomo VI, cit., § 650, item 1, 

p. 71: ―O ato, positivo ou negativo, do titular, segundo êsse conteúdo, é o exercício do direito, da pretensão, 

da ação, ou da exceção‖ [destacamos]. V., ainda, Não há, em regra, situações jurídicas subjetivas absolutas. 

V. Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado
3
, tomo LIII, cit., § 5500, p. 75. 

288
 Nesse sentido, falando em exercício abusivo dos direitos, mas com expressa referência à omissão, conferir 

CC esp. 7º. [―1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. 2. La ley no 

ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de 

su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites 

normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización 

y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso‖]; e, 

especialmente, CC per. 2º.: ―Ejercicio abusivo del derecho. La ley no ampara el ejercicio ni la omisión 
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conforme a observação feita acima por CARLOS FERNÁNDEZ SESSAREGO: se usa de un 

derecho, ejercitándolo, o no se usa del mismo, omitiendo su ejercicio]. 

   Entendemos, inclusive, ainda mais acertadas as expressões exercício 

abusivo das posições jurídicas ativas ou abuso no exercício da posição jurídica ativa,
289-

290
 posto que o exercício abusivo não se restringe apenas aos direitos subjetivos, mas 

podem atingir toda e qualquer posição jurídica ativa de somos titulares nas mais diversas 

situações jurídicas complexas que vivenciamos, haja vista que o Direito (em sentido lato, 

Direito Objetivo) existe para uma conotação social, só tem sentido se e enquanto inserido 

num contexto social, haja vista não poder falar-se em Direito Objetivo para pessoa 

singular. Deste modo, toda posição jurídica ativa concedida pelo ordenamento jurídico 

deve ser exercida conforme e segundo o fim colimado pelo mesmo ordenamento jurídico 

[conforme o espaço de liberdade
291

 concedido pelo ordenamento jurídico]. 

   Sendo assim, em nosso sentir, se a locução que traz em si mesma e ao 

mesmo tempo o abuso e o direito [abuso de direito] não se traduz em uma expressão ideal, 

o mesmo não acontece com a expressão abuso no exercício de um direito; assim, nos 

                                                                                                                                                    
abusivos de un derecho. Al demandar indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar las 

medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso‖ [destacamos]. 

289
 António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO. Da boa fé, cit., p. 661, para nominar seu capítulo III, 

usa a nomenclatura ―exercício inadmissível de posições jurídicas‖, o que nos parece uma nomenclatura 

também muito apropriada, posto que centra o abuso no exercício [e não no direito], bem como abarca todas 

as posições jurídicas [não se restringindo apenas aos direitos subjetivos]. Contudo, a expressão ―exercício 

inadmissível do direito‖ pode adquirir outras acepções [cfr. Fernando Augusto CUNHA DE SÁ. Abuso do 

direito, cit., § 2º., item 7, p. 65. 

290
 No mesmo sentido que Menezes Cordeiro, preferindo falar em ―exercício inadmissível de posições 

jurídicas‖ [falando, ainda, em ―exercício jurídico inadmissível‖ e ―exercício disfuncional‖], v. Judith 

MARTINS-COSTA. A ilicitude derivada do exercício contraditório de um direito: o renascer do venire contra 

factum proprium, in Revista Forense, v. 376 (nov/dez), Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 122; Judith 

MARTINS-COSTA. Os avatares do abuso do direito e o rumo indicado pela boa-fé, in Mario Luiz Delgado e 

Jones Figueirêdo Alves. Novo código civil - questões controvertidas. Parte geral do código civil (Série 

grandes temas de direito privado), vol. 6, São Paulo: Método, 2007, p. 506; Judith MARTINS-COSTA. O 

exercício jurídico disfuncional e os contratos interempresariais – notas sobre os critérios do artigo 187 do 

código civil, in Revista do Advogado, vol. 96, São Paulo: AASP, Ano XXVIII, março de 2008, p. 49; e 

Judith MARTINS-COSTA. Os campos normativos da boa-fé objetiva: as três perspectivas do direito privado 

brasileiro, in Antonio Junqueira de Azevedo et al. (coord.). Princípios do novo código civil brasileiro e 

outros temas – homenagem a Tullio Ascarelli, São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 409/411. 

291
 Novamente, a esse respeito, conferir Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito 

privado, tomo VI, cit., § 650, item 1, p. 71: ―CONTEÚDO E EXERCÍCIO.  – Todo direito, tôda pretensão, tôda 

ação e tôda exceção tem o seu conteúdo. O ato, positivo ou negativo, do titular, segundo êsse conteúdo, é o 

exercício do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção. Se figurássemos qualquer dêles como espaço 

limitado, seria como o ato de andar dentro dêsse espaço‖ [destacamos]. Conferir, também, António Manuel 

da Rocha e MENEZES CORDEIRO. Da boa fé, cit., § 25, item 63, I, p. 662. 
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parecem, de fato, mais corretas as expressões exercício abusivo ou abuso no exercício 

[positivo ou negativo; ação ou omissão]. 

   Nesse sentido, podemos afirmar que o Direito não existe nem tem sentido 

para o sujeito isolado, mas somente tem razão de ser em sociedade, e justamente porque 

existe para disciplinar e permitir essa vida em sociedade é que o ordenamento jurídico 

concede esse espaço de liberdade aos sujeitos, de tal modo que vivenciamos, por 

conseguinte, situações jurídicas e nos tornamos detentores de posições jurídicas; 

entretanto o exercício [uso, incluindo-se também o não-uso, omissão, quando o 

ordenamento jurídico determinar a ação, o agir, o dever de exercício] dessas posições 

jurídicas deve ser dentro dos limites [razão de ser] da própria posição jurídica que 

experimento e sempre exercitado conforme a boa-fé [daí falarmos em exercício abusivo 

das posições jurídicas ativas ou abuso no exercício da posição jurídica ativa]. É dizer, 

devo exercer a minha posição jurídica dentro do espaço concedido pelo ordenamento 

jurídico [Se figurássemos qualquer dêles como espaço limitado, seria como o ato de andar dentro dêsse 

espaço].
292

 

   Isso não se traduz, contudo, em limitação do conteúdo
293

 de um direito ou 

mesmo negação dos direitos [daí, em nosso entender, a impropriedade da expressão ―abuso 

de direito‖, dando a entender que se limita o direito (ou o conteúdo do direito) ou que se 

nega o direito ou um direito absoluto]. Em verdade, o que se limita é o exercício do direito 

[este exercício deve se dar de forma regular, dentro da razão de ser do próprio direito, 

aferida objetivamente dentro do próprio ordenamento jurídico; é dizer, deve ser exercido 

de boa-fé e conforme a finalidade (razão de ser) do direito]. 

   Nesse sentido, como pontua PONTES DE MIRANDA: 

 

―Exercícios e limites do conteúdo. 1. LIMITES DO CONTEÚDO. – É óbvio que 

dentro dos limites do conteúdo dos direitos, pretensões, ações e exceções, é que 

êsses se devem exercer. Se o exercício os excede, não mais é exercício: em 

‗exercício‘ há ex, mas, também, arcere, pôr tapume, fechar, é ação dentro de 

cêrca, e não por fora. Seria invasão, ultrapassar de linhas. Ora, o exercício do 

                                                 
292

 Georges RIPERT. O regimen democrático, cit., p. 238: ―O direito individual deve assegurar uma certa 

liberdade de acção‖. 

293
 Nesse sentido, Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado, tomo II, cit., § 185, 

item 4, p. 293: ―A regra jurídica do art. 159, a que o art. 160, I, 2.ª parte, corta, não limita o conteúdo do 

direito de ninguém, nem o nega; apenas prevê como suporte fático de ilícito absoluto o exercício irregular. 

Se o exercício é regular, falta a contrariedade a direito, para que se compusesse o suporte fático do ilícito‖ 

[destacamos]. 
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direito, da pretensão, da ação, ou da exceção, é como dentro da arca (também 

do étimo de arcere e de exercitium). Em concepção absolutista, nenhum choque 

se daria entre exercícios de dois ou mais direitos. Em verdade, porém, há 

colisões e irregularidades (cf. art. 160, I, 2ª. parte, verbis ‗exercício regular de 

um direito‘). Onde se vai além dos limites, o ato já não é exercício, é ato ilícito 

ou ato ineficaz‖
294

. 

 

   Em sendo assim, é imperioso ao ordenamento jurídico impor balizas dentre 

as quais o exercício pode ou deve se dar, a fim de tornar possível a coexistência dos 

direitos e dos exercícios dos direitos
295

 de todos os partícipes da sociedade. 

   Por tudo isso, portanto, que vimos expondo, é que propugnamos a 

preferência pelas expressões exercício abusivo das posições jurídicas ativas ou abuso no 

exercício da posição jurídica ativa, porquanto revelam melhor onde reside o abuso, 

ressaltando e enfatizando o aspecto do exercício, evitando, conseguintemente, a 

contradição entre direito e abuso.  

  Contudo, continuaremos a utilizar, em diversos momentos, no curso deste 

trabalho a expressão ―abuso de direito‖, por se tratar de uma expressão amplamente 

consagrada no cenário jurídico, inclusive na literatura estrangeira [l‘abus de droit ou abus 

du droit, abuse of right, abuso del diritto, abuso del derecho]
296

. Mas fica a ressalva feita, 

pelo fato de a expressão encerrar uma verdadeira ―contradição nos termos‖ (pois onde há 

direito, não há abuso; e onde há abuso, certamente ali não há mais o direito). 

 

 

 

                                                 
294

 Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado, tomo VI, cit., § 652, item 1, p. 80. 

295
 Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado, tomo VI, cit., § 658, itens 1/2, p. 

89. 

296
 Ainda acerca da nomenclatura, alguns doutrinadores discutem se o correto seria ―abuso de direito‖ ou 

―abuso do direito‖; em nosso sentir, conquanto adotemos nomenclatura diversa [exercício abusivo das 

posições jurídicas ativas ou abuso no exercício da posição jurídica ativa], não vemos problema no uso da 

expressão ―abuso de direito‖, dando conotação de instituto genérico e falar-se em ―abuso do direito‖ apenas 

quando referir-se a uma situação concreta [abuso do direito de propriedade, abuso do direito de resilir etc]. 

A esse respeito, cfr. Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado – parte especial, 

tomo LIII (Direito das Obrigações: Fatos ilícitos absolutos. Atos-fatos ilícitos absolutos. Atos ilícitos 

absolutos. Responsabilidade. Danos causados por animais. Coisas inanimadas e danos. Estados e servidores. 

Profissionais), 3.ª ed., Rio de Janeiro: Borsói, 1972, § 5500, p. 71/72; Rui STOCO. Abuso do direito e má-fé 

processual, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 56/57; e Eduardo Ferreira JORDÃO. Abuso de direito – 

repensando a teoria do abuso de direito, Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 114/115. 
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3.3. O “abuso de direito” no direito estrangeiro. 

 

   Nesse tópico, empreenderemos um breve estudo sobre como outros 

ordenamentos jurídicos estudam e disciplinam a figura do ―abuso de direito‖, cotejando-os 

sucintamente com a disposição do nosso CC 187. 

   Contudo, foge a esse estudo uma análise comparativa muito extensa do 

direito comparado, de sorte que selecionamos algumas legislações que entendemos guardar 

maior relevância para esse estudo, deixando, infelizmente, outros ordenamentos jurídicos 

de fora de âmbito desse trabalho
297-298-299-300-301

 [não examinaremos, por exemplo, a figura 

do ―abuso de direito‖ no direitos anglo-saxão e estadunidense
302

]. 

                                                 
297

 Fernando Augusto CUNHA DE SÁ. Abuso do direito, cit., § 2º., item 13, p. 87/88, cita, por exemplo, a 

experiência do direito holandês [CC hol. 8º. ―É proibido o abuso do poder. – 2. Dá-se o abuso do poder 

quando este for exercido sem outra finalidade do que a de prejudicar alguém ou quando for exercido com 

finalidade diferente daquela para que foi concedido ou no caso de não dever ser exercido em razão de 

interesses que lhe estão ligados. – 3. Não pode haver abuso do poder quando o exercício deste está 

totalmente entregue ao critério daquele que o exerce‖]. A codificação holandesa, diferentemente da nossa, 

admite que seja possível o exercício ilimitado de alguns direitos [Não pode haver abuso do poder quando o 

exercício deste está totalmente entregue ao critério daquele que o exerce]. 

298
 Ignácio de CARVALHO NETO. Abuso do direito

4
, cit., p. 30, alude, por exemplo, à experiência do direito 

muçulmano. 

299
 Mahmoud ERFANI. La sanction des comportements contractuels ―injustes‖ par la voie du dol dans la 

naissance (art.1116) de l‘exécution des obligations contractuelles, l‘abus du droit, la turpitude et la fraude 

paulienne (art.1167), disponível em www.institut-idef.org/IMG/doc/ERFANI.doc, noticia a experiência 

iraniana na questão do ―abuso de direito‖, verbis: ―En droit iranien comme le droit francais, il n'y a pas de 

texte explicite pour la définition de l'abus de droit. Mais selon l'article 3 du code de procédure civil iranien 

en cas du silence de la loi, le juge peut se référer aux opinions valides des jurisconsultes étant inspirés par la 

coutume. L'acte abusif est un critère de la faute citée dans les articles 951 a 955 CCI et l'article 1 de la loi 

sur la responsabilité civile. L'article 132 CCI contient la règle de l'abus de droit en déclarant : nul ne peut 

faire dans sa propriété des actes de dispositions préjudiciables à son voisin à moins qu‘ il ne soit dans les 

limites admises par la coutume ou pour faire face à une nécessité ou prévenir un préjudice. Cet article s'est 

fondé sur le droit islamique en vue d'empêcher les faits dommageables aux voisins. L'abus de droit a été 

développé depuis des siècles en droit musulman sous le titre "La ZARAR" c'est-à-dire "non  préjudice". Par 

ailleurs, l'article 30 CCI pose le principe de droit de disposition et de jouissance par le propriétaire de ses 

biens par la manière absolue sauf dans les exceptions prévues par la loi. Nous constatons sur les limites et 

les restrictions apportées du point de vue d'accorder un vaste pouvoir au propriétaire de l'immeuble étant 

donné qu'il a le droit de disposer et de jouir de sa propriété sans en abuser‖. Sobre a experiência muçulmana 

do ―abuso de direito‖, v. Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado
3
, tomo LIII, 

cit., § 5500, p. 66. 

300
 A disciplina do ―abuso de direito‖ em alguns outros ordenamentos jurídicos: Código Civil da Armênia: 

―Article 12. Limits of Exercise of Civil Law Rights. 1.  Actions of citizens and legal persons exercised 

exclusively with the intention to cause harm to another person are not allowed, nor is abuse of a legal right 

allowed in other forms. Use of civil law rights for the purpose of restricting competition is not permitted, nor 

is abuse of a dominant position in the market. 2.  In case of failure to observe the requirements provided by 

Paragraph 1 of the present Article, the court, commercial court, or arbitration tribunal (hereinafter--

―court‖) may refuse the person protection of the right belonging to it‖; Código Civil da Mongólia: ―Article 

4. Exercise of rights and duties in the civil law relations. 1. Citizens or legal person shall at their own will 

exercise their rights are set forth in this Code at their own will only in conformity with the requirements of 

laws and regulations. 2. Citizens or legal person may not use illegally their rights in the way of cause of 



94 

 

 

 

 

3.3.1. O “Abuso de Direito” no Direito Prussiano. 

 

  No tocante às legislações modernas, uma das primeiras a tratar do assunto 

foi o Código Civil da Prússia [Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten, 1794], 

que já continha dispositivo limitando o exercício dos direitos em geral, conforme os 

dizeres dos CC pr. §§ 36 e 37. Nesse sentido, como pontua ALVINO LIMA: 

 

―Os primeiros textos legislativos europeus que visaram, de um modo claro e 

preciso, num princípio genérico, extensivo a todos os direitos em geral, proibir o 

abuso de direito, foram os do Código Civil da Prússia, de 1794, cujo dispositivo 

genérico fóra concebido nos seguintes têrmos: ‗O que exerce seu direito, dentro 

dos limites próprios, não é obrigado a reparar o dano que causa a outrem, mas 

deve repará-lo, quando resulta claramente, das circunstâncias, que entre 

algumas maneiras, foi escolhida a que é prejudicial a outrem, com intenção de 

lhe acarretar dano‘ (§§ 36 e 37)‖
303

 [destacamos]. 

                                                                                                                                                    
damages to others or otherwise.  3. A legal person may not conduct any activities restricting the competition 

or utilize its dominant position contrary to the law.  4. In case of violation of the requirements set forth in 

Sections 1, 2, and 3 of this Article, the court or arbitration body may refuse to protect the rights and 

legitimate interests of the person who did so‖; e Código Civil das Filipinas: ―Art. 6. Rights may be waived, 

unless the waiver is contrary to law, public order, public policy, morals, or good customs, or prejudicial to a 

third person with a right recognized by law. Art. 19. Every person must, in the exercise of his rights and in 

the performance of his duties, act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. 

Art. 20. Every person who, contrary to law, wilfully or negligently causes damage to another, shall indemnify 

the latter for the same‖. 

301
 Não encontramos uma condenação explícita ao ―abuso de direito‖ nos CC Venezuela, CC El Salvador, CC 

Malta, CC Equador, CC Mexicano e CC Uruguaio. O Código Civil da Bolívia aborda a questão do ―abuso de 

direito‖, mas o faz com referência ao direito de propriedade: CC bol. 107 ―(ABUSO DEL DERECHO). El 

propietario no puede realizar actos con el único propósito de perjudicar o de ocasionar molestias a otros y. 

en general. no le está permitido ejercer su derecho en forma contraria al fin económico o social en vista al 

cual se le ha conferido el derecho. (Arts. 115, 117 Código Civil)‖; CC bol. 115 ―(EJERCICIO DE LA 

PROPIEDAD EN PERJUICIO DE LOS VECINOS).  I. El propietario al ejercer su derecho y especialmente 

al explotar una industria o negocio debe abstenerse de todo lo que pueda perjudicar a la propiedades 

vecinas, a la seguridad, a la salud o al sociego de quienes en ellas viven. II. Esta disposición se hace 

extensiva a quienes poseen y a quienes detentan la cosa‖; e CC bol. 117 ―(INMISIONES). I. El propietario 

debe evitar a los fundos vecinos las penetraciones de olores, hurno, ollín, calor, luces de anuncio, 

trepidaciones o ruidos molestos u otras inmisiones, cuando exceden a las obligaciones ordinarias de 

vecindad. Se tendrá en cuenta la naturaleza de los lugares y la situación y destino de los inmuebles, 

conciliando en todo caso los derechos de propiedad con las necesidades del desarrollo‖. 

302
 Fernando Augusto CUNHA DE SÁ. Abuso do direito, cit., § 2º., item 13, p. 68, noticia brevemente a 

experiência do direito consuetudinário. 

303
 Alvino LIMA. Abuso de direito, in João Manuel de Carvalho Santos. Repertório, vol. I, cit., Cap. II, § 3.º, 

p. 328. 
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   Deste modo, o CC pr. §§ 36 e 37, já em 1794, condicionava o exercício dos 

direitos aos seus limites próprios, apesar de não ter explicitado fim econômico ou social e a 

boa-fé. 

 

 

3.3.2. O “Abuso de Direito” no Direito Francês. 

 

   No Direito Francês [no CC fr. de 1804], tão incensado pela doutrina, não 

encontraremos um dispositivo semelhante, nem sequer uma regra legal específica para a 

figura do ―abuso de direito‖
304

, conquanto tenha sido na Jurisprudência francesa
305

 do 

século XIX, como já vimos, que tenha se operado o ressurgimento deste instituto
306

. No 

CC fr., talvez o artigo que melhor se adapte ao instituto do abuso de direito seja o CC fr. 

1383, que diz: ―Chacun est responsable du dommage qu‘il a causé non seulement par son fait, mais 

encore par sa négligence ou par son imprudence‖. Este artigo está inserido no capítulo dos delitos 

e quase-delitos e vem logo depois da regra geral de responsabilidade civil do CC fr. 1382, 

que necessita de intenção. Não se trata, propriamente, de impor um limite ao exercício dos 

direito, mas apenas de responsabilizar as pessoas pelos seus atos. Logo, não podemos 

                                                 
304

 Embora tenha havido, como já mencionamos, projeto de revisão do CC fr., do qual participou SALEILLES, 

sendo ele o encarregado de apresentar à comissão justamente as propostas referentes ao ―abuso de direito‖, 

tendo ele proposto a seguinte redação: ―Un acté dont l'effet ne peut être que de nuire à autrui, sans intérêt 

apréciable et légitime pour celui qui l'accomplit, ne peut jamais constituer un exercice licite d'un droit‖ (Cfr. 

Alvino LIMA. Abuso de direito, in João Manuel de Carvalho Santos. Repertório, vol. I, cit., Cap. IV, § 8º., p. 

333) [―Um ato cujo efeito não pode ser senão o de prejudicar a outrem, sem interêsse apreciável e legítimo 

para aquêle que o realiza, não pode, jamais, constituir o exercício lícito de um direito‖, na tradução de 

Clovis BEVILAQUA. Código civil, cit., coment. CC/1916 160, p. 433/434; conferir, ainda, João Manuel de 

CARVALHO SANTOS. Código civil
9
, cit., coment. CC/1916 160, item 6, p. 348]. 

305
 Como pontua Marc DESSERTEAUX. Abus de droit ou conflit de droits, in Revue Trimestrielle de Droit 

Civil, vol. V, Paris, 1906, p. 119/120: ―Un des faits les plus intéressauts de la jurisprudence récente est la 

tendance à abandonner dans un assez grand nombre de cas la vieille maxime : Neminem laedit qui suo jure 

utitur, pour déclarer civilment responsable celui qui use de son droit [...] Il existe suttout deux critériums en 

vogue, celui qui caractérise l‘abus de droit par l‘absence d‘un intérêt sérieux et licite à exercer le droit, de 

sorte que le seul but de celui que l‘a exercé sit été de nuire à autrui (intention de nuire, défaut d’intérêt); et 

celui qui déclare abusif tout acte dont l‘auteur s‘est proposé d‘autres fins que celles que le législateur avait 

assignées à l‘exercice du droit (détournement du but économique et social, exercise anormal)‖. 

306
 O fato de o CC fr. não ter consagrado um artigo específico para o ―abuso de direito‖, não pode ser tido 

também como se os franceses ignorassem o assunto. Ao revés, a doutrina e a jurisprudência francesas 

cuidaram e cuidam muito do tema. O mesmo podemos dizer dos romanos, embora não encontremos regras 

específicas para disciplinar o instituto do ―abuso‖, não podemos dizer que o direito romano, especialmente a 

rica e criadora jurisprudência romana, obra dos jurisconsultos, tenha ignorado o assunto. Como vimos 

anteriormente, os romanos, conquanto não o tenham sistematizado, conheceram dele, como deixam 

transparecer, em especial, nas Institutas de GAIUS (I, 53). 
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afirmar que se trate de um dispositivo do CC fr. que tenha disciplinado a figura do ―abuso 

de direito‖.  

   Não obstante a ausência de um dispositivo legal específico condenando o 

―abuso de direito‖, a jurisprudência francesa foi profícua em condená-lo nas mais diversas 

áreas do direito [propriedade, família, contratos, relações trabalhistas etc]
307

. 

 

 

3.3.3. O “Abuso de Direito” no Código Civil da Louisiana. 

 

   Algumas outras legislações, fortemente influenciadas pelo CC fr., também 

não disciplinaram, especificamente, a figura do ―abuso de direito‖, como é o caso, por 

exemplo, do CC la.
308-309

 (Código Civil da Louisiana, de 1808), embora haja diversos 

                                                 
307

 Conferir a esse respeito, Louis JOSSERAND. De l‘esprit des droits
2
, cit., Première Partie, p. 15/278 ; e 

Fernando Augusto CUNHA DE SA. Abuso do direito, cit., § 2º., item 5, p. 51/55. 

308
 Cfr. Athanassios N. YIANNOPOULOS. Civil liability

 
for abuse of right, cit., p. 1173/1174, que nos noticia 

que o CC la. entrou em vigor em 1808, tendo como modelo o CC fr. [embora o autor lembre também as 

influências do direito romano e do direito espanhol]. O CC la. foi revisado em 1825 e 1870, sendo que passa 

por revisão desde 1976, tendo como influência a tradição civilística européia [em especial, o BGB, CC suí. e 

CC gr.]
 

309
 A exemplo de outras legislações, o CC la. não traz uma condenação específica do abuso de direito, mas 

contém algumas condenações esparsas sobre o tema: CC la. 667 ― Limitations on use of property. Although a 

proprietor may do with his estate whatever he pleases, still he cannot make any work on it, which may 

deprive his neighbor of the liberty of enjoying his own, or which may be the cause of any damage to him. 

 However, if the work he makes on his estate deprives his neighbor of enjoyment or causes damage to him, he 

is answerable for damages only upon a showing that he knew or, in the exercise of reasonable care, should 

have known that his works would cause damage, that the damage could have been prevented by the exercise 

of reasonable care, and that he failed to exercise such reasonable care.  Nothing in this Article shall 

preclude the court from the application of the doctrine of res ipsa loquitur in an appropriate case. 

 Nonetheless, the proprietor is answerable for damages without regard to his knowledge or his exercise of 

reasonable care, if the damage is caused by an ultrahazardous activity.  An ultrahazardous activity as used 

in this Article is strictly limited to pile driving or blasting with explosives. [Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 1, 

§1, eff. April 16, 1996]‖; e CC la. 2315 ―CHAPTER 3--OF OFFENSES AND QUASI OFFENSES. Art. 2315. 

 Liability for acts causing damages A.  Every act whatever of man that causes damage to another obliges him 

by whose fault it happened to repair it. B.  Damages may include loss of consortium, service, and society, 

and shall be recoverable by the same respective categories of persons who would have had a cause of action 

for wrongful death of an injured person. Damages do not include costs for future medical treatment, services, 

surveillance, or procedures of any kind unless such treatment, services, surveillance, or procedures are 

directly related to a manifest physical or mental injury or disease.  Damages shall include any sales taxes 

paid by the owner on the repair or replacement of the property damaged. [Amended by Acts 1884, No. 71; 

Acts 1908, No. 120, §1; Acts 1918, No. 159, §1; Acts 1932, No. 159, §1; Acts 1948, No. 333, §1; Acts 1960, 

No. 30, §1; Acts 1982, No. 202, §1; Acts 1984, No. 397, §1; Acts 1986, No. 211, §1; Acts 1999, No. 989, §1, 

eff. July 9, 1999; Acts 2001, No. 478, §1]‖. 
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precedentes da jurisprudência da Louisiana sobre o tema
310-311

. Nesse sentido, conforme 

pontua ATHANASSIOS N. YIANNOPOULOS: 

 

―In the first place, the abuse of right doctrine is a principle of justice that is 

inherent, even though only imperfectly expressed, in the Louisiana Civil Code. 

Second, the doctrine presupposes the existence of a right, an interest recognized 

by law, and is inapplicable in the absence of a right. […] In its function as a 

corrective device, the doctrine presupposes the existence of a right that may 

properly be exercised only within certain bounds prescribed by law. When such 

bounds are not prescribed by law, they must be determined by the courts case by 

case in light of a number of factors, including the presence of absence of intent 

to harm, the existence or lack of a serious and legitimated interest, good faith or 

bad faith, and consideration of the purpose for which a right is recognized by the 

law‖
312

. 

    

   Assim, embora o animus [intent to harm] de prejudicar esteja presente, os 

demais critérios são próximos a uma concepção objetiva e finalística dos exercícios dos 

direitos [das posições jurídicas ativas]. 

 

 

 

                                                 
310

 Conferir Athanassios N. YIANNOPOULOS. Civil liability
 
for abuse of right, cit., p. 1176/1192. Nessa 

passagem, o autor colaciona diversos precedentes da Corte de Louisiana a respeito do ―abuso de direito‖, nas 

mais diversas matérias [propriedade, obrigações, contratos etc].   

311
 Sobre o tema, conferir, ainda, Elspeth REID. The doctrine of abuse of rights: perspective from a mixed 

jurisdiction, in Electronic Journal of Comparative Law, vol. 8.3 (October 2004), p. 1/15; embora a autora 

analise mais a questão do ―abuso de direito‖ [abuse of right] na Escócia. Inobstante, mesmo sob a ótica do 

direito consuetudinário escocês, ela tece as seguintes considerações [conquanto seus exemplos digam 

respeito mais ao direito de propriedade e não a uma limitação geral de todos os direitos – rectius: posições 

jurídicas ativas]: ―The doctrine of aemulatio vicini, bracketed by Smith with abuse of rights, encompasses the 

general principle that no one should exercise what is otherwise a legitimate right in a way which is solely 

motivated by the desire to cause annoyance to his or her neighbor. […] English litigants are still reminded 

that there is no absolute rule of law‖ [p. 2/3]. Assim, para a autora [e em igual sentir Athanassios N. 

YIANNOPOULOS, Civil liability
1
, cit., p. 1196], o ―abuso de direito‖ se configuraria a partir dos seguintes 

critérios: (1) the right has been exercised for the predominant motive of causing harm; (2) there is no serious 

or legitimate interest for exercising the right; (3) the exercise of the right is against moral values, good faith, 

or elementary fairness; and (4) the right is being exercised for a purpose other than that for which it was 

originally conferred‖ [p. 12]. Em sendo assim, podemos observar que, ainda que a intenção do agente tenha 

sido relacionada [predominant motive of causing harm], os demais critérios [objetivos] configuradores do 

―abuso de direito‖ também estão lá presentes: interesse legítimo [legitimate interest], boa-fé e bons costumes 

[good faith e moral values], finalidade do direito [purpose which it was originally conferred]. 

312
 Athanassios N. YIANNOPOULOS. Civil liability

 
for abuse of right, cit., p. 1192/1193 e 1195/1196. 
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3.3.4. O “Abuso de Direito” no Direito Chileno. 

 

   Quanto ao direito chileno, não encontraremos uma regra específica sobre a 

figura do ―abuso de direito‖ no CC chil. [1855], mas tão-somente regras esparsas que 

podem ser aplicadas ao caso concreto, à míngua de uma norma específica. Nesse sentido 

são os dizeres contidos no CC chil. 1461, 1467 e 1546. Todos eles se referem, de alguma 

forma, a buena fe e buenas costumbres, como que a exigir que o particular paute seus atos 

por esses critérios. Mas não limita de forma geral o exercício dos direitos [posições 

jurídicas].  

 

 

3.3.5. O “Abuso de Direito” no Direito Espanhol. 

 

   Disciplina diferente encontramos no direito espanhol [cujo CC esp. data de 

1889]. Após a reforma ocorrida em 1973, o CC esp. 7
o
. passou a disciplinar a matéria da 

seguinte forma: ―1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. 2. La ley 

no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la 

intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los 

límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente 

indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el 

abuso‖
313

. 

   Deste modo, a redação do CC esp. põe a boa-fé como limite aos exercícios 

dos direitos, vedando-lhe o exercício anti-social. Um ponto de interessante na nova redação 

do CC esp. 7º. é inserir na idéia de exercício abusivo também a figura da omissão
314

 [Todo 

                                                 
313

 Redação praticamente idêntica passou a adotar o Código Civil da Costa Rica [após a reforma ocorrida em 

1986]: CC Costa Rica 21 ―Los derechos deberán ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe. (Así 

reformado por Ley Nº 7020 de 6 de enero de 1986, artículo 1º)‖; e CC Costa Rica 22 ―La ley no ampara el 

abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo acto u omisión en un contrato, que por la intención 

de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites 

normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero o para la contraparte, dará lugar a la 

correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la 

persistencia en el abuso. (Así reformado por Ley Nº 7020 de 6 de enero de 1986, artículo 1º)‖. 

314
 Também se referindo expressamente à omissão como forma de ―abuso de direito‖, conferir Código Civil 

Peruano, verbis: ―Artículo II.- Ejercicio abusivo del derecho. La ley no ampara el ejercicio ni la omisión 

abusivos de un derecho. Al demandar indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar las 

medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso. (*) Nota: Recoge las 

modificaciones hechas por la Primera Disposición Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 768, publicado 

el 04-03-92 y la del Artículo 5 del Decreto Ley N° 25940, publicado el 11-12-92. (*) Artículo vigente 

conforme a la modificación establecida por la Primera Disposición Modificatoria del Texto Unico Ordenado 
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acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice 

sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho]. 

   Conquanto a redação do nosso CC 187 não traga presente em seus dizeres a 

figura da omissão, entendemos que o exercício abusivo das posições jurídicas [―abuso de 

direito‖] inclui tanto o agir quanto o omitir-se, de sorte que podemos ter um exercício 

abusivo praticado por meio de uma omissão [quando, nesses casos, o agir fosse imposto 

pelo ordenamento jurídico]
315

. 

  

 

3.3.6. O “Abuso de Direito” no Direito Alemão. 

 

  Em sentido próximo, é a disposição contida no Código Civil alemão [BGB, 

1900], cuja disciplina normativa do exercício abusivo dos direitos ainda está vinculada à 

idéia de intenção, de voluntas. É o que se depreende da leitura do BGB § 226: ―Prohibition of 

chicanery. The exercise of a right is not permitted, if it only has the purpose of causing damage to another‖. 

Ou seja, o elemento vontade, intenção [purpose] é presente
316

. Assim também o é no BGB § 

826. Deste modo, a figura do abuso de direito na legislação alemã fica mais próxima do 

nosso CC 1.228 § 2
o
.  (os denominados atos emulativos no direito de propriedade, onde a 

intencionalidade é exigida). 

   Contudo, a despeito de o critério animus estar presente na redação do BGB 

[§ 226 e § 826, v.g.], Cunha de Sá nos noticia que a doutrina e a jurisprudência alemã dão 

interpretação objetiva [especialmente conforme a boa-fé] ao exercício dos direitos, sem 

ficar presas ao aspecto intencional do agente
317

. 

 

 

                                                                                                                                                    
del Código Procesal Civil, aprobado por Resolución Ministerial Nº 10-93-JUS, publicada el 23-04-93‖ 

[destacamos]. 

315
 Cfr. nosso item 1.2 supra. Conferir, ainda, Cfr. Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA. Tratado de 

direito privado, tomo VI, cit., § 650, item 1, p. 71. 

316
 Cfr. Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado, tomo II, cit., § 185, item 3, p. 

293: ―No direito civil brasileiro (aliter, no alemão), não se precisa indagar do propósito único de lesar; 

basta que lese, com culpa. As circunstâncias podem, objetivamente, compor o caso de exercício irregular. 

No direito alemão, em vez disso, chegou-se a reputar insuficiente que o propósito de lesar fôsse o fim 

principal‖. 

317
 Cfr. Fernando Augusto CUNHA DE SÁ. Abuso do direito, cit., § 2º., item 7, p. 59/60. 
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3.3.7. O “Abuso de Direito” no Direito Suíço. 

 

   No direito suíço, onde a exigência da boa-fé é, explicitamente, a tônica do 

ordenamento jurídico
318

, a figura do ―abuso de direito‖ também é, prontamente, rechaçada. 

Assim, o CC suí. 2º. [1907] 
319

 preceitua que : ―1. Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter 

ses obligations selon les règles de la bonne foi. 2. L‘abus manifeste d‘un droit n‘est pas protege par la loi‖ 

[destacamos]
320-321

. Deste modo, embora o CC suí. não pontifique a finalidade [econômica 

ou social], é possível inferir-se a exigência de que o ato [exercício de um direito ou posição 

jurídica ativa] seja conforme a boa-fé [CC suí. 2º., 1ª. parte, e 3º., 2ª. parte] e não contrarie 

a finalidade [fim] daquele mesmo direito que se pretenda exercer, ainda que a norma não o 

tenha explicitado.
322

 

 

 

3.3.8. O “Abuso de Direito” no Direito Russo. 

 

   Já no século XX, uma das legislações citadas como standart de disciplina do 

―abuso de direito‖ era o Direito russo, por meio de seu antigo CC/1992 rus. [instituído em 

1922 e que entrou em vigor em 1923, portanto, pós revolução russa, denominado por 

                                                 
318

 A CF suí. 9º. a impõe [boa-fé] de modo expresso inclusive à Administração Pública, cujos atos deverão 

ser pautados pela boa-fé [―Art. 9. Protection contre l‘arbitraire et protection de la bonne foi. Toute personne 

a le droit d‘être traitée par les organes de l‘Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne 

foi‖]. No nosso ordenamento jurídico, a boa-fé aplicada à Administração Pública encontra-se positivada, 

especialmente, na CF 37 caput, e, ainda, na CF 5º. LXXIII e na LPA 2º. Par. ún. IV [cfr. Nelson NERY 

JUNIOR. Boa-fé objetiva e segurança jurídica – eficácia da decisão judicial que altera jurisprudência 

anterior do mesmo tribunal superior, in Tércio Sampaio Ferraz Junior et al. Efeito ―ex nunc‖ e as decisões 

do STJ, Barueri: Manole, 2008, p. 82/91 e, especialmente, p. 86]. 

319
 A esse respeito, Daniel M. BOULOS. Abuso do direito, cit., p. 50, traz um interessante comentário [citando 

Gabriel Aubert. Introduction em forme de dialogue franco-suisse, p. 16]: ―A fonte do artigo 2
o
. do Código 

Civil Suíço é o Direito Romano‖, como que a reconhecer a influência do Direito Romano na figura do ―abuso 

de direito‖, a reconhecer que os romanos, ainda que não a tenham sistematizado, conheceram da figura 

jurídica do ―abuso de direito‖. 

320
 Determina, ainda, o CC suí. 3.º [2.ª parte] que ―Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible 

avec l‘attention que les circonstances permettaient d‘exiger de lui‖. Ou seja, afasta-se a alegação de boa-fé 

quando o ato é incompatível com as circunstâncias exigidas para o mesmo ato. 

321
 Vide José Manoel de ARRUDA ALVIM Netto. DIREITO DE PROPRIEDADE – Extensão e limitações 

(Parecer), p. 4. 

322
 Fazendo comparação entre as legislações alemã, suíça e brasileira, v. Francisco Cavalcanti PONTES DE 

MIRANDA. Tratado de direito privado
3
, tomo LIII, cit., § 5500, p. 61: ―No direito alemão, o fim lesivo; no 

suíço, o caráter de manifesto abuso do direito. Ali, tira-se a admissibilidade; aqui, a proteção jurídica‖. 
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alguns de ―código socialista‖
323

]. Nesse sentido, o CC/1922 rus. 1
o
. preceituava que ―Os 

direitos civis são tutelados pela lei, salvo casos em que os mesmos se exercitem em oposição com seu destino 

econômico-social‖. Assim, de fato, já no seu início, o CC/1922 rus. faz a defesa dos direitos 

subjetivos, mas ao mesmo tempo já adverte da limitação que se lhes impõe ao exercício, 

sem indagar de intenção, revelando certa modernidade em relação a algumas codificações 

anteriores
324

. Isto levou CARVALHO SANTOS a, em 1945 [ainda na época da antiga União 

Soviética], tecer o seguinte comentário acerca do CC/1922 rus. 1º., verbis:  

 

―O que se visa, e que precisa ser levado em conta, não é o pensamento do autor, 

mas o resultado do ato. Todo direito de caráter egoista se justifica pela sua 

utilidade econômica. Se é exercido, porém, inùtilmente, há abuso, porque há 

desvio da sua destinação econômica e social. Dir-se-á que nessa altura 

atingimos às conquistas do Código dos Soviets, deixando para trás a doutrina 

acolhida pela maioria dos escritores e legislações, inclusive a nossa‖ [aqui o 

autor se refere ao antigo CPC/1939 3
o
.]

325
.  

 

   De fato, é inegável a redação moderna para a época do CC/1922 rus. 1º., 

limitando a proteção conferida ao exercício dos direitos [posições jurídicas]. Contudo, se 

sempre é preciso cautela ao pretender-se comparar ordenamentos jurídicos, maior ainda 

deve ser a hesitação em fazê-lo quando os referidos ordenamentos jurídicos repousam em 

modelos de Estado antagônicos, como o eram o modelo russo
326

 da época [comunista] e o 

modelo brasileiro atual [Estado Democrático de Direito], conforme expresso na CF 

Preâmbulo [―Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para 

instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 

uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na 

ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de 

Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL‖] e na CF 1º. [―A 

República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

                                                 
323

 Jacques BELLON. O direito soviético, Coimbra: Almedina, 1975, p. 42. 

324
 Fernando Augusto CUNHA DE SÁ. Abuso do direito, cit., § 2º., item 9, p. 68/76. 

325
 João Manuel de CARVALHO SANTOS. Código de processo civil interpretado, vol. I, 3.ª ed., Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 1945, coment. CPC/1939 3.º, p. 90. No mesmo sentido, conferir Cfr. Ignácio de CARVALHO 

NETO. Abuso do direito
4
, cit., p. 39/40. 

326
 Cfr. CAIO MÁRIO da Silva Pereira. Instituições

19
, vol. I, cit., item 118, p. 430. 
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Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a 

cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - 

o pluralismo político‖]
327

. Deste modo, mesmo quando a CF 3º. fala em solidariedade 

[―Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, 

justa e solidária‖], em momento algum ela autoriza a pensar-se em comunismo. Daí falarmos 

em princípio da socialidade e não em socialismo ou comunismo
328

. O Estado Democrático 

de Direito imprime um sentido social [função social] ao ordenamento jurídico, mas isso 

não significa negar, entre outros, os direitos subjetivos
329

, o direito de propriedade e a 

liberdade de contratar
330

. Significa, sim, ao revés, não reconhecê-los como absolutos, e, 

sim, afirmá-los, entretanto fazendo-o com limitações, limitá-los à sua função social
331

. 

                                                 
327

 Cfr., por exemplo, sobre a Constituição soviética de 1977 [essa foi a 4.ª Constituição pós-revolução de 

1917; houve as Constituições anteriores de 1918, 1923 e 1936], Jorge de ESTEBAN y Santiago VARELA. La 

constitución soviética, Madrid: Universidad Complutense – Seccion de Publicaciones, 1978. Essa C. 

sov./1977 proclamava em seu Preâmbulo [da ―democracia‖ socialista] que ―creó el Estado soviético, Estado 

de nuevo tipo, instrumento fundamental para la defensa de las conquistas revolucionarias y para la 

construcción del socialismo y el comunismo. Inicióse el viraje histórico universal de la humanidad del 

capitalismo al socialismo‖ […] ―El objetivo supremo del Estado soviético es edificar la sociedad 

comunista‖. Entre outros direitos e deveres, não havia pluralismo político [cfr. Art. 6º.]; nem reconhecimento 

da propriedade privada [arts. 10 e 13]; a liberdade de imprensa e a liberdade cultural e artística eram segundo 

os fins comunistas e interesses socialistas [arts. 47 e 50]; a liberdade de associação era em conformidade com 

―los fines de la edificación comunista‖; etc. Assim, quando essa mesma C. sov./1977 afirma a limitação ao 

exercício dos direitos [art. 39: ―El uso de los derechos y libertades por los ciudadanos no debe lesionar los 

intereses de la sociedad y del Estado, ni los derechos de otros ciudadanos‖ e art. 59 ―El ejercicio de los 

derechos y libertades del ciudadano es inseparable del cumplimiento de sus deberes. El ciudadano de la 

URSS tiene el deber de cumplir la convivencia socialista y llevar con dignidad el alto título de ciudadano de 

la URSS‖], fá-lo com sentido muito diferendo do proclamado em nossa CF democrática [Estado 

Democrático de Direito] e em sentido diverso da socialidade de que se fala no Direito Privado. 

328
 Advertência que também faz Leon Duguit, ao criticar as concepções individualistas, falando na 

necessidade de uma concepção mais socialista, sem pretender significar, com isso, adesão ao pensamento 

político do partido socialista, mas tão-somente a idéia de regras sociais que sem impõem ao indivíduo. V. 

Leon DUGUIT. Las transformaciones generales del derecho privado
2
, cit., p. 24.  

329
 Cfr. António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO. Da boa fé, cit., § 25, item 63, IV, p. 665: ―o direito 

subjectivo mantem viva, no Direito privado, a ideia da liberdade de cada um, dentro da sociedade‖ 

[destacamos]; ou ―o direito subjectivo como bastião da liberdade individual‖ [§ 25, item 63, V, p. 665]. 

330
 Nesse sentido, conferir Jacques BELLON. O direito soviético, cit., p. 47: ―De resto, tendo o barão Nolde 

anotado que o Código Civil Soviético é mudo quanto ao princípio da liberdade contratual e que nisto reside 

um dos traços que o distinguem mais radicalmente do código francês, suisso ou alemão (ou do «corpo de 

leis» russo do antigo regime)‖. 

331
 Cfr. António Manuel da Rocha e MENEZES CORDEIRO. Da boa fé, cit., § 25, item 63, V, p. 666: ―O que 

implica, simplesmente, isto: introduzir no próprio direito subjectivo, os elementos que, a nível macro-

jurídico, têm vindo a colorir as ordens jurídicas pós-liberais: igualdade e consideração social. Esta linha, 

seguida mais ou menos explicitamente por vários autores do pós-guerra, acrescentou, ao nível significativo-

ideológico do direito subjectivo, centrado na liberdade, por exemplo, a cooperação, a participação e a 

responsabilidade ou a existência de deveres imanentes, de que a ch. função social é exemplo, pouco 

explorado na prática‖. 
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   Deste modo, embora o CC/1922 rus. consagre a corrente teleológica ou 

finalista
332

 do exercício das posições jurídicas [exercício dos direitos], o problema e a 

diferença entre os ordenamentos jurídicos [Brasil atual e Rússia comunista] residirão 

justamente no reconhecimento que se dará a esse fim
333

 [finalidade] e a essa função social, 

haja vista que a forma de reconhecer os direitos e garantias individuais e de lidar com os 

conflitos de interesse e abusos serão diferentes em um Estado comunista e um Estado 

Democrático de Direito. O critério objetivo [finalístico] de aferição do abuso no exercício 

de uma posição jurídica [como conceito legal indeterminado que efetivamente o é] é 

construído dentro e a partir do próprio ordenamento jurídico. Em sendo assim, quando o 

CC/1922 rus. 1º. [num Estado Comunista] diz ―exercitem em oposição com seu destino econômico-

social‖, isso não traduz o mesmo significado da afirmação contida no nosso CC 187 [num 

Estado Democrático de Direito] ―excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico 

ou social‖. Daí a cautela na comparação entre os dois sistemas civilistas. A mesma ressalva 

é válida ao compararmos os ordenamentos jurídicos de Brasil e Cuba
334

.  

   Situação um pouco diferente é o confronto do nosso CC com o CC rus. atual 

[confeccionado em três etapas: Parte Geral em 1995; Obrigações em 1996; e Sucessões em 

2002; uma quarta etapa referente à propriedade intelectual entrou em vigor em 2008, bem 

como o direito de família é regulado em codificação apartada; houve, ainda, uma outra 

                                                 
332

 Cfr. Enunciado n.º 37 do Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal: ―A 

responsabilidade decorrente do abuso de direito independe de culpa, e fundamenta-se somente no critério 

objetivo-finalístico‖ [destacamos]. 

333
 Cfr. Jacques BELLON. O direito soviético, cit., p. 60, ao lembra os dizeres contidos na Lei dos 

Fundamentos (osnovy) ou Princípios Gerais da Rússia, que servia de lei-base para a elaboração dos demais 

regramentos normativos [Jacques BELLON. O direito soviético, cit., p. 19], verbis: ―O artigo 5º. dos 

«Fundamentos» merece também que sobre ele debrucemos especialmente. Proclama ele, com efeito, que os 

direitos civis são protegidos pela lei, «com exclusão dos casos em que forem exercidos em contradição com 

o destino dos referidos direitos numa sociedade socialista em período de edificação do comunismo‖ 

[destacamos]. 

334
 O Código Civil cubano também condena o exercício abusivo dos direitos, como se depreende do CC cub. 

4º. ―Los derechos que este Código reconoce han de ejercerse de acuerdo con su contenido social y finalidad, 

y no es lícito su ejercicio cuando el fin perseguido sea causar daño a otro‖. Contudo, mais uma vez, a 

comparação entre as sistemáticas é equivocada, ante as diferenças entre os Estados de Direito, sendo o 

brasileiro um Estado Democrático de Direito. Isso influenciará diretamente na concepção que se terá de fim 

econômico ou social [CC 187] ou contenido social y finalidad [CC cub. 4º.]. Os próprios dizeres contidos no 

Preâmbulo do CC cub. revelam as diferenças; CC cub. Preâmbulo: ―Las relaciones patrimoniales o 

vinculadas a ellas que regula el Código se establecen entre personas situadas en plano de igualdad, es decir, 

que le son ajenas las relaciones jurídicas que implican autoridad y subordinación; aunque la voluntad del 

Estado revolucionario también se revela en las relaciones civiles al imponerles limitaciones como las que 

prohíben el abuso de los derechos subjetivos que deben estar en todo caso en armonía con los intereses 

sociales‖ [destacamos]. 
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codificação civil russa em 1964, entre o interregno do CC/1922 rus. e o CC rus. atual
335

], 

haja vista o CC rus. 1º. reconhecer as garantias da liberdade individual, direito de 

propriedade e liberdade contratual
336

 [verbis ―The civil legislation shall be based on recognizing the 

equality of participants in the relationships regulated by it, the inviolability of property, the freedom of 

agreement, the inadmissibly of anybody's arbitrary interference into the private affairs, the necessity to 

freely exercise the civil rights, the guarantee of the reinstatement of the civil rights in case of their 

violation, and their protection in the court‖ (destacamos)]. 

   E a atual codificação russa [com a qual é viável o confronto com o nosso 

CC 187] também condena o ―abuso de direito‖, como se depreende do CC rus. 10: ―The 

Limits of Exercising the Civil Rights. 1. Not admissible shall be actions by the citizens and the legal entities, 

performed with the express purpose of inflicting damage to another person, as well as the abuse of the civil 

rights in other forms. Not admissible shall also be the use of the civil rights for the purpose of restricting the 

competition, as well as the abuse of the dominating position on the market. 2. In case of the person not 

abiding by the requirements, stipulated in Item 1 of the present Article, the court of justice, the arbitration 

court or the arbitration tribunal shall have the right to reject this person's claim for the protection of the 

right he possesses. 3. In the cases when the law makes the protection of the civil rights dependent on whether 

these rights have been exercised in wisdom and honesty, the wisdom of actions and the honesty of the 

participants in the civil legal relations shall be presumed‖
337

. Como se pode perceber, a redação do 

CC rus. 10, fala, com propriedade, em ―limits of exercising the civil rights‖ [embora use depois a 

forma ―abuse of the civil rights‖]. Conquanto mantenha a intenção [express purpose of inflicting 

damage to another person], não exclui outras formas de ―abuso‖ [as well as the abuse of the civil 

rights in other forms], bem como expressamente o estende também às pessoas jurídicas 

[citizens and the legal entities], proibindo também o ―abuso do poder econômico‖ [Not admissible 

                                                 
335

 Cfr. Victor B. KOZLOV. The new russian civil code of 1994, in Centro di studi e ricerche di diritto 

comparato e straniero, diretto da M.J. Bonell [SAGGI, CONFERENZE E SEMINARI; 21] Roma, 1996 [O 

artigo é baseado em Palestra proferida pelo autor, advogado e professor de Direito Civil e Direito 

Internacional Privado em Moscou, na European Private Law, em Oslo, Setembro de 1995], p. 1/30. Em 

especial, p. 3: ―The Civil Code of 1994/95 is the third comprehensive civil law codification in Russia since 

1922. However, unlike its predecessors of 1922 and 1964, which were envisaged to regulate civil law 

relations in a society moving first towards socialism and then communism, the Code of 1994/95 is expected 

to ensure Russia‘s transition to a free market Economy‖.  

336
 Nesse sentido, Victor B. KOZLOV. The new russian civil code, cit., p. 7: ―The general provisions (Section 

I) of the new Civil Code settle down basic principles of the Russian Civil Legislation. The most significant of 

them are probably the principles of freedom of contract and inviolability of private property (Art. 1.1). 

Section I also explains the scope of application of the Russian Civil Legislation and defines the Civil 

Legislation itself‖.
 

337
 Cfr. Victor B. KOZLOV. The new russian civil code, cit., p. 20/21, nota 32: ―See however Article 10 which 

generally prohibits to exercise civil law rights ―exclusively with the intention to cause harm to another 

person‖. It is also prohibited to ―abuse one‘s civil law rights in other forms‖ (Article 10.1). These provisions 

are sanctioned by saying that the courts will have the authority to deny protection to those who exercise their 

rights in contradiction with Article 10.1 (cf. Article 10.2)‖. 
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shall also be the use of the civil rights for the purpose of restricting the competition, as well as the abuse of 

the dominating position on the market]. A boa-fé se faz presente na referida redação, como se 

depreende dos seus dizeres: ―the protection of the civil rights dependent on whether these rights have 

been exercised in wisdom and honesty, the wisdom of actions and the honesty of the participants in the civil 

legal relations shall be presumed‖. 

 

 

3.3.9. O “Abuso de Direito” no Direito Italiano. 

 

   O CC ita. [de 1942], conquanto seu projeto originalmente contivesse 

dispositivo condenando especificamente a figura do ―abuso de direito‖, optou por não 

discipliná-lo expressamente, suprimindo da redação final do CC ita. a previsão inicial 

contida em seu projeto, conforme nos noticia SANDRA LEVANTI: 

 

―Nel nostro codice non esiste una norma che sanzioni in via generale l‘abuso 

del diritto. La cultura giuridica degli anni ‘30 riteneva che l‘abuso del diritto, 

più che essere una nozione giuridica, fosse un concetto di natura etico-morale, 

con la conseguenza che colui che ne abusava veniva considerato meritevole di 

biasimo, ma non di sanzione giuridica. Tale contesto culturale, unitamente alla 

preoccupazione per la certezza del diritto, attesa la grande latitudine di potere 

che una clausola generale, come quella dell‘abuso del diritto, avrebbe attribuito 

al giudice, impedì che venisse trasfusa nella stesura definitiva del codice civile 

italiano del 1942 quella norma del progetto preliminare (art. 7) che proclamava, 

in termini generali, che ‗nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto 

con lo scopo per il quale il diritto medesimo gli è stato riconosciuto‘‖
338-339

 

[destacamos]. 

 

                                                 
338

 Sandra LEVANTI. Su ‗abuso del diritto‘, in Diritto&Diritti, junho de 2001, disponível no sítio eletrônico: 

http://www.covalori.net/-_su___________abuso_del_diritto___________(S.Levanti_-_2001).htm.  

339
 A esse respeito, cfr. Carmelo RESTIVO. Contributo ad una teoria dell‘abuso del diritto, cit., p. 70/71: ―A 

fronte di ordinamenti che hanno tradotto il divieto di abuso in una regola positiva, si staglia, come anzidetto, 

l‘ambiguo silenzio del codice italiano. Silenzio ancor più ambiguo se si considera che i codificatori avevano 

vagliato l‘opportunità di positivizzare la categoria dell‘abuso: l‘art. 7 dell progetto del primo libro del 

codice prevedeva infatti che «nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per cui il 

diritto medesimo gli è riconosciuto»‖. 

http://www.covalori.net/index.html
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   Deste modo, o CC ita. contém apenas condenação aos denominados atos 

emulativos, como se depreende da leitura do CC ita. 833
340

, verbis: ―Atti d'emulazione. Il 

proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad 

altri‖ [semelhante ao nosso CC 1228 § 2
o
.]; bem como outros dispositivos que impõem a 

boa-fé como standart jurídico CC ita. 1175 [―Comportamento secondo correttezza. Il debitore e il 

creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza (Cod. Civ. 1337, 1358)‖] e 1375 

[―Esecuzione di buona fede. Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (1337,1358,1366, 

1460)‖]; entre alguns outros artigos quer permitem inferir a limitação ao exercício dos 

direitos
341

. 

   Assim, a ausência de disciplina específica condenando o ―abuso de direito‖ 

não impediu a doutrina e a jurisprudência italiana de fazê-lo, interpretando de forma 

ampliativa diversos dispositivos legais contidos no CC ita
342

. 

 

 

3.3.10. O “Abuso de Direito” no Direito Grego. 

 

    Conquanto seja comumente apontado o CC port. 334º. como base 

inspiradora da redação do nosso CC 187, em verdade, a fonte deve ser buscada no direito 

                                                 
340

 Cfr Sandra LEVANTI. Su ‗abuso del diritto‘, cit.: ―La Cassazione, negli anni sessanta (sent. 15/11/1960 n. 

3040[3]), aveva rinvenuto nell‘art. 833 l‘espressione di un principio generale di divieto dell‘abuso del 

diritto di proprietà e, più in generale, di qualsiasi diritto‖. 

341
 Nesse sentido, Sandra LEVANTI. Su ‗abuso del diritto‘, cit., verbis: ―Nella trama del codice civile può, 

infatti, rinvenirsi: a) l‘espressa indicazione di fattispecie abusive (art. 330, relativo all‘abuso della potestà 

genitoriale; art. 1015, relativo all‘abuso del diritto di usufrutto ; art. 2793, relativo all‘abuso della cosa da 

parte del creditore pignoratizio); b) disposizioni sanzionatrici di alcuni atti, la cui ratio è ravvisabile nella 

esigenza di repressione di un abuso del diritto (art. 1059, comma 2, che impone al comproprietario, che - 

agendo ex se - ha concesso una servitù, di non impedire l‘esercizio di tale diritto ; art. 1993, comma 2, c.c., 

cui vanno aggiunti gli artt. 21 l. camb. e 65 l. ass.); c) disposizioni di maggiore ampiezza, considerate valide 

per intere categorie di diritti (art. 833, che, pur relativo al diritto di proprietà, è stato utilizzato come norma 

di repressione dell‘abuso dei diritti reali in genere; artt. 1175 e 1375 che, attraverso la clausola della buona 

fede, hanno consentito in tempi recenti alla giurisprudenza, su suggerimento della dottrina più avvertita, di 

sanzionare, in termini di illecito contrattuale, l‘abuso di diritti relativi o di credito)‖. 

342
 Cfr Sandra LEVANTI, Su ‗abuso del diritto‘, cit.: ―Sebbene in giurisprudenza emerga la tendenza ad 

utilizzare soprattutto gli artt. 1175 e 1375 per sanzionare come abusivi comportamenti contrastanti con le 

regole della correttezza e buona fede nei rapporti obbligatori e contrattuali, e sebbene l‘art. 833 sia stato 

talora ritenuto dai giudici espressione di un principio generale di divieto di esercizio abusivo del diritto, in 

dottrina si riscontra un animato dibattito circa la questione se le norme citate possano considerarsi 

specificazioni generali di un principio più generale, quello appunto dell‘abuso del diritto, insito ed 

immanente all‘ordinamento (e per questo non codificato), o se piuttosto siano settoriali e circoscritte, quasi 

un‘eccezione alla regola generale per la quale l‘esercizio del diritto è sempre legittimo (in ossequio al 

brocardo ‗qui iure suo utitur neminem laedit‘) e non può, quindi, essere fonte di responsabilità‖. 
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grego, na redação do seu CC gr. 281 [de 1946], cujos dizeres inspirou a redação da norma 

portuguesa
343

. Nesse sentido, conforme os dizeres contidos no CC gr. 281 [―Abuse of right. 

The exercise of a right shall be prohibited if such exercise obviously exceeds the limits imposed by good faith 

or morality or by the social or economic purpose of the right‖
344

], é de cotejar-se a similitude entre a 

sua redação e a do nosso CC 187. 

   A formação do CC gr. sofreu significativas influências do Direito Romano, 

do CC fr. e do BGB
345

, contudo, diferentemente do CC fr. e com redação mais moderna do 

que o BGB [embora como já o dissemos, tanto a jurisprudência francesa tenha condenado 

―abuso de direito‖, quanto a doutrina e a jurisprudência alemã tenham alargado a 

interpretação do BGB § 226], o CC gr. houve por bem condenar objetivamente
346

 [nosso 

CC 187, à semelhança do CC gr. 281, também repudia de forma objetiva a figura do 

―abuso de direito‖] o exercício abusivo das posições jurídicas [abuso de direito]. Nesse 

sentido o posicionamento de EUGENIA DACORONIA, verbis: 

 

―Unlike the French, and like the German, Austrian, and Swiss civil codes, the 

GCC has codified expressly the doctrine of abuse of rights, originally developed 

by the French courts in the middle of the nineteenth century. Art. 281 of the GCC 

provides that ―the exercise of a right is prohibited when it manifestly exceeds the 

limits dictated by good faith, or good morals, or the social or economic purpose 

of the right‖. This formulation of the doctrine is broader than that of § 226 of the 

BGB (already expanded by German jurisprudence), which considers unlawful 

the exercise of a right when ―its purpose can only be to cause damage to 

another‖, and is more concrete and categorical than that of art. 2 of the Swiss 

                                                 
343

 Nesse sentido, PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA. Código civil anotado, vol. I (artigos 1º. A 761º.), 4.ª 

ed., com a colaboração de M. Henrique Mesquita, Coimbra: Coimbra Editora, 1987, coment 1 CC port. 334º., 

p. 298 [verbis: ―O artigo 334º. tem como fonte imediata o artigo 281º. do Código Civil grego‖]; e  Nelson 

NERY JUNIOR e Rosa Maria de ANDRADE NERY. CC comentado
6
, cit., coment. 2 CC 187, p. 368. 

344
 Greek Civil Code, translation by Constantin TALIADOROS, Atenas: Ant. N. Sakkoulas, 2000, p. 43. 

345
 Sobre as influências na formação do CC gr., conferir Aristides N. HATZIS. The short-lived influence of the 

Napoleonic civil code in 19th century Greece, in European Journal of Law & Economics, vol. 14, nº. 3, 

November 2002; e Eugenia DACORONIA, The evolution of the Greek civil law: from its Roman - Byzantine 

origins to its contemporary European orientation, in Hector L. MacQueen, Antoni Vaquer e Santiago Espiau 

Espiau. Regional private laws and codification in Europe, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p. 

288/305. 

346
 Cfr. Eugenia DACORONIA. The evolution of the Greek civil law, cit., p. 294: ―In order to be abusive, and 

thus prohibited under art. 281, the exercise of the right must ―manifestly‖ exceed the limits dictated by the 

deliberately vague concepts of good faith, good morals, or the social or economic purpose for which the 

right was granted in the first place. These limits are determined judicially on the basis of objective 

considerations‖ [destacamos]. 
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Civil Code, which merely ―does not sanction the manifest abuse of rights‖. A 

provision parallel to art. 281 of the GCC is now found in art. 25§ 3 of the Greek 

Constitution of 1975, applicable apparently to matters of  public law‖
347

. 

 

   A referida autora faz, ainda, uma importante consideração acerca do 

instituto do ―abuso de direito‖ no CC gr. 281, tendo-o como preceito de ordem pública, de 

sorte a poder ser conhecido de ofício pelo juiz, o que também nos parece verdadeiro no 

tocante ao nosso CC 187, ainda que a doutrina e a jurisprudência brasileira não tenham 

chegado a um consenso a esse respeito
348

. Conforme as palavras de EUGENIA DACORONIA, 

verbis: 

 

―The personal motives of the oblige, although material, are not determinative. 

According to established jurisprudence, all private rights, patrimonial, extra-

patrimonial, or facultative, are subject to the limitations of art. 281, including 

rights derived from juridical acts or from rules of public order, and extending 

into areas outside the civil law. Art. 281 is itself a rule of public order that 

cannot be derogated from by contrary agreement. It is disputed whether the 

abusive exercise of a right may be taken into account ex officio by the court, but 

it may be raised by the affected party at any stage of the proceedings, provided 

the supporting facts were pleaded timely. The abusive exercise of a right is not 

merely ―not sanctioned‖, but is ―prohibited‖. This means that if the abusive 

exercise of the right took the form of a juridical act, the act will be void. 

Otherwise, it may give rise to an action for injunction and potentially to a claim 

for compensation‖
349

. 

 

   Em nosso sentir, como enfrentaremos no decorrer desse estudo, a figura do 

―abuso de direito‖ se consubstancia, também no nosso ordenamento jurídico, em preceito 

                                                 
347

 Eugenia DACORONIA. The evolution of the Greek civil law, cit., p. 293.  

348
 Cfr. RUY ROSADO de Aguiar Junior, Projeto do código civil – as obrigações e os contratos, in RT, vol. 

775, São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 23, verbis: ―O art. 186 do Projeto prevê: 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. Essa talvez seja, do ponto de vista do Direito Obrigacional, a 

cláusula mais rica do Projeto. Reúne, em um único dispositivo, os quatro princípios éticos que presidem o 

sistema: o abuso de direito, o fim social, a boa-fé e os bons costumes. Bastaria acrescentar a ordem pública 

para tê-los todos à vista‖ [destacamos]. 

349
 Eugenia DACORONIA. The evolution of the Greek civil law, cit., p. 294. 
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de ordem pública
350

, devendo, pois, ser conhecido ex officio pelo juiz e a qualquer tempo 

nas instâncias ordinárias
351

. 

   Demais disso, para o direito grego, a figura do ―abuso de direito‖ goza de tal 

relevância que se encontra positivado em sede constitucional, como se depreende dos 

dizeres da CF gr. 25 [de 1975], verbis: ―1. The rights of man as an individual and as a member of the 

society are guaranteed by the State and all agents of the State shall be obliged to ensure the unhindered 

exercise thereof. 2. The recognition and protection of the fundamental and inalienable rights of man by the 

State aims at the achievement of social progress in freedom and justice.  3. The abusive exercise of rights is 

not permitted. 4. The State has the right to claim of all citizens to fulfil the duty of social and national 

solidarity‖. 

  Este referido artigo é de um significado ideológico sem precedentes, pois é 

o reconhecimento constitucional dos direitos dos cidadãos [The rights of man as an individual 

and as a member of the society are guaranteed by the State and all agents of the State shall be obliged to 

ensure the unhindered exercise thereof], como expressão máxima da liberdade e da justiça [The 

recognition and protection of the fundamental and inalienable rights of man by the State aims at the 

achievement of social progress in freedom and justice], contudo, ao mesmo tempo, explicitamente, 

condena o exercício abusivo dos direitos [The abusive exercise of rights is not permitted], 

limitando, pois, o exercício desses direitos civis fundamentais à própria solidariedade que 

funda o Estado Democrático de Direito [The State has the right to claim of all citizens to fulfil the 

duty of social and national solidarity]. Em nosso ordenamento, a solidariedade também se 

                                                 
350

 A redação do CC 2035 par. ún. é exemplificativa e não esgota os preceitos de ordem pública presentes no 

corpo do CC, como se depreende dos seus dizeres: CC 2035 Par. ún. ―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‖ [destacamos]. O uso da expressão ―tais como‖ demonstra tratar-se de 

figura exemplificativa, não esgotando, portanto, o rol de preceitos de ordem pública previstos na codificação.   

351
 Nesse sentido, conferir Nelson NERY JUNIOR. Teoria geral dos recursos, 6.ª ed., São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004, item 3.4.1.1, p. 292/293, verbis: ―A exigência é constitucional, de modo que a lei ordinária 

(CPC e leis federais extravagantes) não pode dispensá-la. Assim, quando o CPC 267 § 3º. e 301 § 4º., ao 

tratarem das questões de ordem pública, determinam que o juiz ou tribunal deve conhecê-las ex officio, a 

qualquer tempo e grau de jurisdição, devemos entender grau ‗ordinário‘ de jurisdição, pois sñ assim a 

interpretação dessas normas do CPC estará conforme a Constituição (verfassungsmässige Auslegung von 

Gesetzen). Por essa razão não se pode levar ao conhecimento do STF e do STJ matérias de ordem pública 

pela primeira vez, isto é, se não constarem expressamente do acórdão ou decisão, isto é, se não estiverem 

‗dentro‘ do ato judicial que se quer impugnar. Caso o juízo ou tribunal de origem não se tenha pronunciado 

sobre a matéria de ordem pública, não terá ‗decidido‘ essa matéria, sendo inadmissível RE e REsp sobre 

essa questão não decidida. Para o cabimento dos recursos excepcionais é necessário que a matéria 

constitucional ou federal que se quer levar aos tribunais superiores tenha sido julgada, não bastando que 

pudesse tê-lo sido. De outra parte, não há necessidade de constar na decisão recorrida, expressamente, o 

artigo da CF ou da lei para que se tenha a matéria como prequestionada. É suficiente, para tanto, que a 

questão tenha sido efetivamente ‗decidida‘, conforme o exige a CF 102 III e 105 III‖. Conferir, ainda, Nelson 

NERY JUNIOR e Rosa Maria de ANDRADE NERY. Código de processo civil comentado e legislação 

extravagante, 10.ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, Coment. 26 e 27 ao CPC 267 § 3º. e Coment. 

23 ao CPC 301 § 4º. 
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apresenta como preceito fundamental da ordem constitucional, como se depreende da CF 

3º. [―Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade 

livre, justa e solidária‖
352

]. 

   Em sendo assim, embora nossa CF não tenha expressamente limitado o 

exercício das posições jurídicas, isso não deixa de ser verdadeiro ante os preceitos basilares 

sobre os quais ela é erigida [dignidade da pessoa humana, democracia, solidariedade, 

harmonia e coexistência entre as pessoas e os direitos a elas garantidos, segurança jurídica, 

pacificação social]. 

 

 

3.3.11. O “Abuso de Direito” no Direito Português. 

 

  Não obstante, de fato a redação CC port. 334º. [de 1966] é praticamente 

idêntica à nossa, prevista no CC 187, por esse motivo é que muitos autores afirmam que 

ele [CC port.] é que seria nossa fonte normativa
353-354

. No CC port., a matéria se encontra 

disciplinada no subtítulo que trata do exercício e tutela dos direitos, verbis: CC port. 334º. 

―(Abuso do direito) É ilegítimo o exercício de um direito, quando o titular exceda manifestamente os limites 

impostos pela boa fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou económico desse direito‖. Embora, de 

fato, tenha a redação muito semelhante à nossa, pode observar-se, contudo, que a norma 

portuguesa fala exercício ilegítimo [é dizer, que não se consubstancia em um exercício 

                                                 
352

 Conferir, ainda, CF Preâmbulo [―Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia 

Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 

sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 

valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 

comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, 

sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL‖] e CF 

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 tem como fundamentos: I - a soberania; II 

- a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V 

- o pluralismo político‖] 

353
 Conferir Daniel M. BOULOS. Abuso do direito, cit., p. 27: ―Portanto, ao fazer referência ao ‗abuso de 

direito‘ para dizer respeito ao artigo 187 do Cñdigo Civil brasileiro, procuramos empregar expressão 

amplamente aceita e universalmente consagrada na família romano-germânica de Direito Civil (ou Civil 

Law), inclusive Portugal — país este, como será examinado oportunamente, de cujo Código Civil deriva a 

redação da norma do artigo 187 do Código pátrio‖. (destaques nossos) [Conferir ainda p. 132/135]. 

354
 Sobre a influência do CC port. sobre ―abuso de direito‖ no atual CC brasileiro, v. também José Carlos  

MOREIRA ALVES. A parte geral do projeto de código civil brasileiro (subsídios históricos para o novo código 

civil brasileiro), 2.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 29/30. 
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digno de proteção] de um direito, ao passo que o nosso CC 187 prefere falar em ―comete ato 

ilícito‖. 

 

 

3.3.12. O “Abuso de Direito” no Direito Argentino. 

 

   

  A figura do ―abuso de direito‖ também é disciplinada no direito argentino, 

estando prevista no CC arg. 1071, verbis: ―El ejercicio regular de un derecho propio o el 

cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. 

  La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines 

que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y 

las buenas costumbres‖. 

   Esta é a redação atual do CC arg. 1071,  dada pela Lei n.º 17.711 [que em 

1968 empreendeu uma reforma do CC arg.]; antes, constava apenas o caput do artigo, sem 

a parte que se refere especificamente ao ―abuso de direito‖. Com o acréscimo, temos uma 

figura que é muito próxima à encampada pelo nosso atual CC. É digno de nota que o CC 

arg. não usa a expressão ―abuso de direito‖ e, sim, ―ejercicio abusivo de los derechos‖. 

 

 

3.3.12. O “Abuso de Direito” no Direito Paraguaio. 

 

 

   Há previsão também, no direito paraguaio, disciplinando, de forma similar 

ao CC arg., a figura do ―abuso de direito‖. Assim o é na redação do CC par. 272 [de 1987]: 

―(Del Ejercicio Y Prueba de Los Derechos), sección I (Del Ejercicio de los Derechos): ―Los derechos deben 

ser ejercidos de buena fe. El ejercicio abusivo de los derechos no está amparado por la ley y compromete la 

responsabilidad del agente por el perjuicio que cause, sea cuando lo ejerza con intención de dañar aunque 

sea sin ventaja propia, o cuando contradiga los fines que la ley tuvo en mira al reconocerlos. La presente 

disposición no se aplica a los derechos que por su naturaleza o en virtud de la ley pueden ejercerse 

discrecionalmente‖. 
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3.3.13. O “Abuso de Direito” no Direito Japonês. 

 

   O direito japonês também não recepciona o absolutismo [ou absolutidade] 

no exercício dos direitos concedidos pelo ordenamento jurídico, condicionando-o [o 

exercício] à boa-fé e à sua função social [bien común]. 

   A proibição do exercício abusivo não se encontrava presente na redação 

original do CC jap./1898 [promulgado em 1896 e que entrou em vigor em 1898
355

], mas se 

fez presente na reforma operada no pós-guerra, por meio da Lei n. 222/1947
356

 [de 22 de 

dezembro], de sorte que a figura do ―abuso de direito‖ se encontra positivada na redação 

do atual CC jap., e já em seu primeiro artigo
357

 [referentes aos princípios
358

 da nova 

codificação civil japonesa]; CC jap. 1, verbis: 

                                                 
355

 Mesmo a redação do CC jap./1898 já havia sofrido forte influência ocidental, especialmente do direito 

alemão [BGB]; havia sido confeccionado durante a Época Meiji [1868-1912] e ―conforme al espíritu japonés 

y a la técnica ocidental‖. Sobre a formação histórica do CC jap./1898 conferir o estudo feito por Rafael 

DOMINGO e Nobuo HAYASHI. Código civil japonês – estúdio preliminar, traducción y notas, prólogo de 

Antonio Garrigues Walker, Madrid: Marcial Pons, 2000, p. 19/40. Em especial: ―A primera vista, podría 

parecer que la factura del nuevo Código es muy próxima a la del Código alemán. He leído frecuentemente 

afirmaciones en este sentido. Es cierto que tanto el primer como el segundo proyecto del Código alemán 

proporcionaron un material muy valioso a la Comisión codificadora y que fueron muy tenidos en cuenta en 

las deliberaciones de ésta. Pero un examen más atento de las reglas y principios informadores del Código 

muestra que la Comisión recogió material de todas las partes del mundo civilizado y que, con gran libertad, 

se sirvió de reglas y principios jurídicos de otros países, siempre que vio la conveniencia de actuar así. En 

algunos capítulos, se adoptaron las reglas del Código francés; en otros, los principios del Derecho 

anglosajón; otras veces, proporcionaron material a los redactores del Código leyes como el Código de las 

obligaciones de Suiza de 1881, el nuevo Código español de 1889, el Código general de los bienes de 

Montenegro, las Leyes de Sucesiones y Contratos de la India, o los Códigos civiles de Luisiana, Baja 

Canadá, distintas repúblicas Sudamericanas‖ [nas palabras de Nobushige Hozumi, um dos integrantes da 

Comissão revisora e elaboradora do CC jap./1898, p. 30/31]; e ―Ubi ius nipponicum? Contestaré esta 

segunda pregunta diciendo que el Código civil japonés tiene mucho de Derecho alemán, bastante de 

Derecho francés y poco de tradición jurídica japonesa, pero, en todo caso, se trata de un Derecho 

«elaborado» en Japón por juristas japoneses‖ [Rafael DOMINGO e Nobuo HAYASHI. Código civil japonês, 

cit., p. 37].   

356
 Lei que integrou o processo de ―americanización‖ do direito japonês. Cfr. Rafael DOMINGO e Nobuo 

HAYASHI. Código civil japonês, cit., p. 40: ―En febrero de 1946, MacArthur ordeno manu militari la 

promulgación de una nueva Constituición democrática, que sustituyera a la Meiji de 1889‖. Acerca do 

processo de ―americanización‖ do direito japonês, v. Rafael DOMINGO e Nobuo HAYASHI. Código civil 

japonês, cit., p. 40/44. 

357
 Nesse sentido, pontuam Rafael DOMINGO e Nobuo HAYASHI. Código civil japonês, cit., p. 43/44: ―Extra 

titulum y abriendo el Código, se incorporaron dos artículos: el 1 y el 1-2 CCjap., que recogen los princípios 

constitucionales de dignidad humana y de esencial igualdad jurídica de ambos sexos (art. 1.2 CCjap.), 

informadores de la reforma, así como dos principios jurídicos de la tradición occidental que, aunque venían 

aplicándose jurisprudencialmente, no se hallaban en el Código, a saber: el principio de sometimiento de los 

derechos al bien común (art. 1.1 CCjap.), y el principio de ejercicio de los derechos y cumplimiento de los 

deberes conforme a la buena fe (art. 1.2 CCjap.). Como concreción de este último, se prohibió legalmente el 

abuso de derecho (art. 1.3 CCjap.), aunque ya lo estuviera jurisprudencialmente‖. 
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―Artículo 1. Principios: 

1. Los derechos privados están sometidos al bien común. 

2. Los derechos se ejercerán y los deberes se cumplirán con lealtad conforme a 

las exigencias de la buena fe. 

3. Se prohíbe el abuso de derecho.‖ 

 

   Deste modo, como preceitos fundantes da codificação civil, o CC jap. limita 

o exercício dos direitos privados à sua função social [están sometidos al bien común]; 

condiciona o exercício dos direitos à lealdade e à boa-fé [CC jap. 1.2], proibindo, como 

decorrência desses dois artigos precedentes, o ―abuso de direito‖ [CC jap. 1.3]. No Brasil, 

muitos entendem que nosso CC teria consagrado apenas a função social da propriedade 

[CC 1228 § 1º. e 2035] e do contrato [CC 421 e 2035], embora muitos falem em ―função 

social da família‖ ou ―função social da empresa‖. Em verdade, entendemos que, como 

ocorre com o CC jap. 1.1, nosso CC também consagrou a função social dos direitos 

privados em geral, como, em nosso sentir, se depreende da própria leitura do CC 187 

[―Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 

impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes‖]. Ou seja, nosso CC 

187 também considera um exercício abusivo aquele que exceda seu fim social [função 

social]. Esse fim social a que se refere a norma é precisamente a função social que é inerente 

aos direitos reconhecidos e concedidos pelo ordenamento jurídico, delimitando o espaço de 

liberdade concedido para o seu exercício. 

   Em nosso entender, portanto, a exemplo do CC jap., também o nosso CC 

consagra a função social dos direitos privados [ou função social das posições jurídicas, 

como preferimos; outros falam em função social dos direitos subjetivos]. 

   Nesse sentido, o CC jap. explicita como parâmetro interpretativo das suas 

disposições a dignidade da pessoa humana [cfr. CC jap. 1-2 ―Principio de interpretación. Esta 

ley debe ser interpretada conforme a los principios de dignidad individual y de esencial igualdad jurídica 

entre ambos sexos‖
359

]. Deste modo, toda a interpretação do direito privado deve ser a partir 

                                                                                                                                                    
358

 Diversamente do CC jap., não entendemos ser correta a denominação, para o ―abuso de direito‖, de 

princípio, tendo-o [o exercício abusivo] como conceito legal indeterminado, como abordaremos no decorrer 

deste trabalho em tópico específico sobre o tema. Inobstante, a esse respeito, conferir Nelson NERY JUNIOR e 

Rosa Maria de ANDRADE NERY. Código civil comentado, 6.ª ed., Revista dos Tribunais: São Paulo, 2008, 

coment. prelim. 12/25 CC 1º., p. 189/192. 

359
 Em comentário a esse artigo, assim pontuam Rafael DOMINGO e Nobuo HAYASHI. Código civil japonês, 

cit., p. 59: ―Incorporado por Ley 222/1947, de 22 de diciembre. Los principios de dignidad individual e 
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do princípio da dignidade da pessoa humana [dignidad individual], como ocorre também 

em nosso ordenamento jurídico por força do mandamento constitucional [CF 1º. ―A 

República Federativa do Brasil [...] constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: [...] III - a dignidade da pessoa humana]. Toda interpretação do direito privado deve 

ser feita em consonância e a partir dos preceitos, mandamentos e objetivos constitucionais 

[constitucionalização do direito privado]. Nesse contexto, a dignidade da pessoa humana 

se consubstancia em fonte precípua informadora de todo o direito privado, é dizer, toda e 

qualquer disposição do CC deve ser interpretada à luz da dignidade da pessoa humana. 

  É de pontuar-se, inclusive, que, a exemplo do que também o fez a CF gr. 

[embora a CF jap. (de 1947) seja anterior à CF gr. (de 1975); ao passo em que o CC gr. (de 

1946) é anterior ao atual CC jap. (de 1947, após a reforma da Lei 222/1947)], a CF jap., 

após garantir os direitos fundamentais do cidadão [CF jap. 11
360

], também limita, 

expressamente, o exercício dos direitos, não se admitindo que se abusem deles. Nesse 

sentido os dizeres contidos na CF jap. 12 [―The freedoms and rights guaranteed to the people by this 

Constitution shall be maintained by the constant endeavor of the people, who shall refrain from any abuse 

of these freedoms and rights and shall always be responsible for utilizing them for the public welfare‖] e 

CF jap. 13 [―All of the people shall be respected as individuals. Their right to life, liberty, and the pursuit 

of happiness shall, to the extent that it does not interfere with the public welfare, be the supreme 

consideration in legislation and in other governmental affairs‖]
361

. 

   Podemos observar, portanto, no direito japonês, a consagração 

constitucional de que o exercício da liberdade e dos direitos [podemos falar em posições 

jurídicas] é limitado à sua própria finalidade [rectius: função social], posto que o 

ordenamento jurídico tem como fins precípuos a dignidade da pessoa humana
362

 e a 

                                                                                                                                                    
igualdad de ambos os sexos, tal y como se entienden actualmente en América y Europa, no se encuentran en 

la tradición jurídica japonesa. Fueron impuestos por las fuerzas americanas durante la ocupación del Japón 

y elevados a rango constitucional en 1947 (arts. 13 y 14.1 y 24.2 Cjap.). Dada su importancia, se 

incorporaron al articulado del Código civil a modo de principios informadores de todo el ordenamiento 

jurídico privado‖ [destacamos]. 

360
 CF jap. 11: ―The people shall not be prevented from enjoying any of the fundamental human rights. These 

fundamental human rights guaranteed to the people by this Constitution shall be conferred upon the people 

of this and future generations as eternal and inviolate rights‖. 

361
 A CF jap., como a nossa, também limita o exercício do direito de propriedade. CF jap. 29: ―The right to 

own or to hold property is inviolable. 2) Property rights shall be defined by law, in conformity with the 

public welfare. 3) Private property may be taken for public use upon just compensation therefor‖. 

362
 Cfr. Rosa Maria Barreto Borriello de ANDRADE NERY. Vínculo obrigacional: relação jurídica de razão 

(técnica e ciência de proporção) – uma análise histórica e cultural, Tese de Livre-Docência, São Paulo: 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – Faculdade Paulista de Direito/Departamento de Direito 

Civil, Processual Civil e do Trabalho, 2004, item VI.2, p. 234: ―o princípio da dignidade humana é o 
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pacificação social [harmonia
363

 entre os direitos (posições jurídicas) e coexistência entre as 

pessoas]. 

   Sendo assim, podemos afirmar que a interpretação do Direito Privado [e, 

conseguintemente, do exercício dos direitos privados], deve se pautar pelos fins precípuos 

do ordenamento: dignidade da pessoa humana e harmonia [equilíbrio, proporção] entre 

pessoas, entre direitos e deveres, entre interesses. 

 

 

3.3.14. O “Abuso de Direito” no Direito Canadense [Código Civil de Quebec]. 

 

   A moderna legislação de Quebec, cujo código civil data de 1994, há, 

também, explicitamente a condenação ao ―abuso de direito‖. 

   Nesse sentido, nele se encontram as seguintes disposições: CC que. 6º. 

―Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi‖ e CC que. 7º. 

―Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant 

ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi‖. 

   A doutrina, inclusive, traz interessante pensamento ao coibir os excessos da 

Administração Pública, aplicando-lhe também os preceitos do ―abuso de direito‖, num 

fenômeno que DENIS LEMIEUX denomina, com muita propriedade, de ―la « civilisation » du 

droit administrative‖
364-365

. Nesse sentido, aplicando o ―abuso de direito‖ também à 

                                                                                                                                                    
princípio fundamental do direito. É o primeiro. O mais importante. Como não poderia deixar de ser, é o 

princípio mais importante do Direito Privado e é o que rege todos os outros princípios‖ [...] ―O princípio da 

dignidade humana é a razão de ser do direito e não há falar-se de direito privado sem que seja prestigiada a 

Vida e a liberdade do homem‖ [destacamos, em ambos]. Cfr, ainda, Rosa Maria de ANDRADE NERY. 

Introdução ao pensamento jurídico e à teoria geral do direito privado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2008, item 55, p. 234/235. 

363
 Nesse sentido, Rosa Maria de Andrade Nery fala em ―equilíbrio‖ e ―proporção‖. Cfr. Rosa Maria de 

ANDRADE NERY, Introdução ao pensamento jurídico, cit., item 40, p. 129: ―Este último sentido – conceito de 

relações jurídicas como relações quantitativas, ou seja, relações jurídicas de razão (para usar a expressão 

escolástica) – não é estranho para as tradições do direito privado, mas é muito mais utilizado e 

compreendido a partir da concepção filosófica do direito, ou seja, a partir da teoria do mesotes, isto é, da 

técnica de encontro da proporcionalidade das coisas em face das pretensões das pessoas, finalidade última 

do direito –, já que o igual é o meio-termo, e o justo será um meio-termo (Aristóteles, Ética a Nicômaco, 

1131a); o justo é o meio-termo, e o justo é o proporcional (Aristóteles, Ética a Nicômaco, 1131b). Ou seja, o 

direito é proporção: ius est realis et personalis hominis proportio, que servata hominium servat societatem, 

est corrupta corrumpit (Dante, Monarquia, L II, V, 1) ‖. Conferir, ainda, Rosa Maria Barreto Borriello de 

ANDRADE NERY, Vínculo obrigacional, cit., nota da autora, p. 6 [―técnica científica de proporção entre 

sujeitos‖], e item VI.1., p. 233; e Rudolf von IHERING, El fin en el derecho, cit., item 165, p. 181/183. 

364
 Denis LEMIEUX. Le rôle du Code civil du Québec en droit administratif, in Canadian Journal of 

Administrative Law and Practice, 18, 2005, p. 120. V., ainda, do mesmo autor, Denis LEMIEUX. The 
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Administração Pública, posiciona-se o mesmo autor: ―L‘obligation d‘agir selon les exigences de 

la bonne foi et l‘interdiction de tout abus de droit s‘impose à l‘Administration, quel que soit le type d‘action 

administrative utilisé‖
366

. 

   Em nosso sentir, essa interpretação feita por DENIS LEMIEUX é também 

perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico. A Administração Pública também 

deve pautar seus atos segundo a boa-fé, não ter comportamento contraditório [venire 

contra factum proprium], não frustrar abusivamente a confiança legítima que incutiu no 

particular que nela confiou
367

; em suma, não abusar de sua posição jurídica
368

. Ou seja, 

embora a Administração Pública goze, efetivamente, de posição jurídica privilegiada, deve 

agir, mesmo em atos de sua competência discricionária, no interesse público e de forma 

objetiva e segundo a boa-fé, respeitando a confiança legítima
369

 que ela inspira no 

administrado. Isso é verdadeiro, por exemplo, quando se afirma que a Administração 

                                                                                                                                                    
codification of administrative law in Quebec, in Grant Huscroft e Michael Taggart (org.). Inside and outside 

Canadian administrative law: essays in honour of David Mullan, Toronto: University of Toronto Press, 

2006, p. 248/249, em que ele fala em ―Administrative Law ‗Civilized‘‖ e em ―‗civilization‘ of traditional 

public law rules‖. No Canadá, há expresso intercâmbio e influência da codificação civil [outras normas 

também repercutem no direito administrativo; código de processo civil, e a carta de direitos fundamentais, 

v.g.] na legislação administrativa [V. Denis LEMIEUX. The codification of administrative law in Quebec, in 

Grant Huscroft e Michael Taggart (org.). Inside and outside Canadian administrative law, cit., p. 242/243]. 

365
 Dissertando sobre o intercâmbio entre direito público e direito privado, falando em ―publicização do 

privado‖ e em ―privatização do público‖, cfr. Marcos de Campos LUDWIG. Direito público e direito privado: 

a superação da dicotomia, in Judith Martins-Costa (org.). A reconstrução do direito privado: reflexos dos 

princípios, diretrizes e direitos fundamentais constitucionais no direito privado, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2002, p. 98/103. 

366
 Denis LEMIEUX. Le rôle du Code civil du Québec en droit administratif, cit., p. 132. 

367
 Sobre o tema, conferir Jesús González PÉREZ. El principio general de la buena fe en el derecho 

administrativo, 4.ª ed., Madrid: Thomson-Civitas, 2004, passim; Nelson NERY JUNIOR. Boa-fé objetiva e 

segurança jurídica – eficácia da decisão judicial que altera jurisprudência anterior do mesmo tribunal 

superior, in Tércio Sampaio Ferraz Junior et al., Efeito, cit., p. 75/107, e, em especial, p. 82/90; e Carlos Ari 

SUNDFELD. Processo e procedimento administrativo no Brasil, in Carlos Ari Sundfeld e Guillermo Andrés 

Muñoz (coord.). As leis de processo administrativo: lei federal 9.784/99 e lei paulista 10.177/98, 2.ª tir., São 

Paulo: Malheiros, 2006, p. 17/36. 

368
 Sobre a figura do ―abuso de direito‖ e a Administração Pública, cfr. Enrique MARTINEZ USEROS. La 

doctrina del abuso del derecho y el orden jurídico administrativo, Madrid: Reus, 1947, p. 71 et seq.; Jesús 

González PÉREZ. El principio general de la buena fe
4
, cit., p. 83/84; e Federico A. CASTILLO BLANCO. La 

interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico público – especial referencia al abuso del derecho, 

Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2007, p. 73 et seq. Conferir, ainda, Oswaldo Aranha 

BANDEIRA DE MELLO. Princípios gerais de direito administrativo – introdução, vol. I, 3.ªed., São Paulo: 

Malheiros, 2007, item 47.7, p. 489/499 [inclusive defendendo o autor a figura do ―abuso de direito‖ como 

limite ao exercício dos poderes discricionários da Administração Pública]. 

369
 Abordando a questão da confiança legítima, v. Jesús González PÉREZ. El principio general de la buena 

fe
4
, cit., p. 60/81. 
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Pública pode rever seus próprios atos
370-371

; pode, mas deve fazê-lo de forma técnica e 

objetiva, e respeitando ou indenizando a frustração da confiança legítima incutida no 

particular. Há, de fato, portanto, uma verdadeira civilisation du droit administrative e 

publicização do direito civil [função social, interesse coletivo], com o maior intercâmbio 

entre direito público e direito privado
372

. 

 

 

3.3.14. O “Abuso de Direito” Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia
373

. 

 

  Por fim, para concluirmos essa análise do exercício abusivo dos direitos 

[posições jurídicas] no direito estrangeiro, uma importante referência é a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Européia [proclamada solenemente pelo Parlamento Europeu, o 

Conselho da União Européia e pela Comissão Européia em 7 de dezembro de 2000, na 

cidade de Nice; CDF un.eur.]. 

                                                 
370

 Cfr. STF súmula 346: ―A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos‖; e STF 

súmula 473: ―A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem 

ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial‖. Contudo, muitos 

dos que citam as súmulas justificando o poder de auto-tutela da Administração Pública olvidam que os 

próprios dizeres da súmula [473] vedam sua absolutidade e põem salvaguarda à confiança legítima 

[respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial]. 

371
 Cfr. Jesús González PÉREZ. El principio general de la buena fe

4
, cit., p. 215/246. 

372
 Esse intercâmbio entre direito público e direito privado, contudo, não é novo. Sobre ele já havia escrito 

Miguel SEABRA FAGUNDES. Da contribuição do código civil para o direito administrativo, in Revista de 

Direito Administrativo, vol. 78, Out./Dez de 1964, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, p. 1/25; em 

especial: ―Êste, porque um direito em formação, não se basta a si mesmo. Sem embargo de relêvo que vai 

ganhando, dia a dia, conseqüência da amplitude, cada vez maior, do campo de atividade do Estado 

moderno, continua longe de atingir a plenitude da formação dos princípios, que se constata nos campos do 

Direito Civil, do Direito Penal e do Direito Processual. Nesses outros ramos do direito, notadamente no 

civil, ainda vai êle aurir subsídios com que, integrando as suas normas próprias, e sob ressalva do espírito 

diverso em que se inspira, muita vez antes às situações peculiares da sua órbita e as soluciona‖ [p. 2]. 

Contudo, mesmo o debate não sendo novo, não deixa de ser curioso esse fenômeno ainda tão presente no 

direito público, como a idéia de boa-fé, venire contra factum proprium, confiança legítima e, agora, falando-

se em ―abuso de direito‖ da Administração Pública, uma civilisation du droit administrative.   

373
 Há referência na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão [França, 1789] a abuso de liberdade, 

contudo tal referência se restringe à liberdade de expressão [DDHC 11 ―A livre comunicação das idéias e das 

opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir 

livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei‖; no original: ―La 

libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen 

peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas 

déterminés par la loi‖ (destacamos, em ambos)], não tendo o caráter geral que observamos agora na Carta de 

Direitos Fundamentais da União Européia [cfr. Laurent ECK. Controverses constitutionnelles et abus de 

droit, in www.droitconstitutionnel.org/congresmtp/textes1/eck.pdf]. 



118 

 

 

 

   Muitos afirmam não poder falar-se em função social dos direitos 

subjetivos
374

 [rectius: função social das posições jurídicas], posto que isso traduziria a 

existência de ―deveres‖ em seu gozo. 

   A melhor resposta a essas críticas, nos parece, vem da União Européia, a 

quem ninguém pode acusar de não ser democrática, mas que, ao mesmo tempo em que 

preserva e assegura os direitos e garantias individuais do cidadão, se lhes impõe, aos 

cidadãos, deveres e responsabilidades do gozo [exercício] desses direitos e liberdades que 

lhes são concedidos pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido os dizeres contidos no 

Preâmbulo da Carta.  

   Assim, reafirmando o compromisso democrático [conseguintemente, 

compromissada com a dignidade da pessoa humana
375

, a liberdade, a justiça, a segurança, a 

igualdade e a solidariedade] a CDF un.eur. Preâmbulo expressamente consigna que: 

―Consciente do seu património espiritual e moral, a União baseia-se nos valores indivisíveis e universais da 

dignidade do ser humano, da liberdade, da igualdade e da solidariedade; assenta nos princípios da 

democracia e do Estado de direito. Ao instituir a cidadania da União e ao criar um espaço de liberdade, de 

segurança e de justiça, coloca o ser humano no cerne da sua acção‖, reafirmando seu compromisso 

com a ―protecção dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais‖ [destacamos, em ambos]. 

   Contudo, essa mesma Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia 

expressamente consigna o limite ao gozo [exercício] desses direitos e liberdades 

fundamentais do Homem, exprimindo, ainda em seu Preâmbulo, que o ―gozo destes direitos 

implica responsabilidades e deveres, tanto para com as outras pessoas individualmente consideradas, como 

para com a comunidade humana e as gerações futuras‖ [destacamos]. 

   E nisso, podemos afirmar, consubstancia-se a função social do exercício da 

posição jurídica [o exercício dentro do espaço de liberdade concedido pelo ordenamento 

jurídico], é dizer, a sua função social se traduz nas responsabilidades e deveres que o gozo dos 

direitos e liberdades fundamentais implica, tanto para com as outras pessoas individualmente 

consideradas, como para com a comunidade humana e as gerações futuras. 

   O Preâmbulo da Carta, como sói acontecer também com os preâmbulos das 

Constituições, afirmam, sim, princípios constitucionais e têm eminente natureza 

                                                 
374

 Cfr. Jean DABIN. El derecho subjetivo, cit., p. 274. 

375
 Cfr. CDF un. eur. 1º., que proclama, de início, a dignidade da pessoa humana como valor fundamental. 
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prescritiva [―O preâmbulo faz parte integrante do texto e da norma da CF‖
376

]; ou seja, não 

exprimem apenas o caráter político delas [Constituições e Carta de Direitos Fundamentais], 

mas têm nítido caráter jurídico, e como tal devem ser lidos
377

. 

   Em assim sendo, antes mesmo da explícita condenação ao ―abuso de 

direito‖ no corpo da Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia, já em seu 

Preâmbulo podemos verificar tal condenação e a limitação que se impõe ao exercício 

[gozo] dos direitos [posições jurídicas], que devem, pois, ser exercitados dentro do espaço 

de liberdade concedido pelo Estado Democrático de Direito. 

  Deste modo, a própria Carta irá explicitar tais preceitos contidos em seu 

Preâmbulo do decorrer de seus dispositivos; assim, demonstrará o ―Âmbito dos direitos 

garantidos‖, bem como ―Nível de protecção‖ de que gozam, condenando posteriormente o 

―abuso de direito‖ [―Proibição do abuso de direito‖]. Nesse sentido, conferir os seguintes 

artigos da Carta [CDF un.eur. 52º, 53º e 54º]: 

 

―Artigo 52º 

Âmbito dos direitos garantidos 

1. Qualquer restrição ao exercício dos direitos e liberdades reconhecidos pela 

presente Carta deve ser prevista por lei e respeitar o conteúdo essencial desses 

direitos e liberdades. Na observância do princípio da proporcionalidade, essas 

restrições só podem ser introduzidas se forem necessárias e corresponderem 

efectivamente a objectivos de interesse geral reconhecidos pela União, ou à 

necessidade de protecção dos direitos e liberdades de terceiros‖ 

[destacamos]. 

 

―Artigo 53º 

Nível de protecção 

                                                 
376

 Nelson NERY JUNIOR e Rosa Maria de ANDRADE NERY. Constituição federal comentada e legislação 

constitucional, 2.ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, coment. 3 à CF Preâmbulo. 

377
 Neste sentido, conferir Nelson NERY JUNIOR e Rosa Maria de ANDRADE NERY. CF comentada

2
, cit., 

coments. 5/6 à CF Preâmbulo, verbis: ―O preâmbulo afirma princípios constitucionais e por essa razão 

expressa uma espécie de manifestação declaratória a respeito de circunstâncias históricas, políticas e 

constitucionais (Sachs-Huber. KommGG
3
, coment. 11 ao preâmbulo da GG, p. 24). Por isso é importante o 

papel desempenhado pelo preâmbulo na interpretação de outros princípios e preceitos constitucionais (Von 

Münch-Kunig-Kunig. GGK
5
, coment. 11 ao preâmbulo da GG, p. 5; Sachs-Huber. KommentGG

3
, coment. 

11a ao preâmbulo da GG; BVerfGE 63, 343 [370]). Por isso as cláusulas do preâmbulo têm natureza 

prescritiva. A Corte Constitucional Federal da Alemanha afirmou que o preâmbulo da Constituição tem não 

apenas caráter político (BVerfGE 5, 85 [127]), mas também possui caráter jurídico (BVerfGE 36, 1 [17])‖. 
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Nenhuma disposição da presente Carta deve ser interpretada no sentido de 

restringir ou lesar os direitos do Homem e as liberdades fundamentais 

reconhecidos, nos respectivos âmbitos de aplicação, pelo direito da União, o 

direito internacional e as convenções internacionais em que são partes a União, 

a Comunidade ou todos os Estados-Membros, nomeadamente a Convenção 

europeia para a protecção dos direitos do Homem e das liberdades 

fundamentais, bem como pelas Constituições dos Estados-Membros‖ 

[destacamos]. 

 

―Artigo 54º 

Proibição do abuso de direito 

Nenhuma disposição da presente Carta deve ser interpretada no sentido de 

implicar qualquer direito de exercer actividades ou praticar actos que visem a 

destruição dos direitos ou liberdades por ela reconhecidos, ou restrições 

maiores desses direitos e liberdades que as previstas na presente Carta‖ 

[destacamos]. 

 

   Essa concepção adotada pela Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Européia corresponde, precisamente, à que entendemos como a moderna concepção do 

ordenamento jurídico em um Estado Democrático de Direito, mas permeado pela 

socialidade [solidariedade] que lhe é inerente. 

   Ou seja, uma concepção que é construída a partir das idéias da dignidade da 

pessoa humana e da pacificação social [convivência em sociedade; é dizer: segurança, 

liberdade, igualdade, justiça], proclamando, assegurando e garantido os direitos e 

liberdades fundamentais do Homem [cidadão, indivíduo], contudo repudiando 

expressamente que esses direitos e liberdade assegurados sejam usados de modo abusivo e 

causando danos aos demais concidadãos [repudiando a tese da absolutidade]. 

   Em sendo assim, os direitos e liberdades [em suma, as posições jurídicas] 

devem ser exercitados dentro e conforme o espaço concedido pelo ordenamento jurídico 

[finalidade, função social e boa-fé], que é a tese que proclamamos. 
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3.4.  O “abuso de direito” no código civil de 1916. 

 

 

   Em verdade, não havia no Código Civil de 1916 uma disciplina exata e 

específica sobre a figura do abuso de direito
378

. O que havia era a proteção legal ao 

exercício regular de um direito. Logo, se seu exercício fugisse àquilo que seria um 

exercício regular, também se afastaria da noção de direito e passaria a ser tratado como 

ilícito. 

   Estes eram os dizeres [a contrario sensu] do CC/1916 160 I: ―Não constituem 

atos ilícitos: I. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido‖
379

. 

   Ou seja, já sob a égide da codificação anterior, o exercício dos direitos não 

se traduzia em um absolutismo, ao revés, o ordenamento jurídico somente dispensava 

proteção àquele exercício regular de um direito [é dizer, exercício realizado dentro das 

balizas (espaço de liberdade) conferidas pelo ordenamento para o exercício daquele 

direito]. Deste modo, aquele exercício que se afastasse dessa esfera de liberdade deveria 

ser tido como um exercício irregular, não se consubstanciando em exercício digno de 

proteção jurídica. 

   Assim, comentando esse artigo, pontuava CARVALHO SANTOS: 

 

―Mas está claro que o exercício do direito, embora possa gozar da mais ampla 

liberdade, não pode ir além de um justo limite. Por isso que todo direito acaba 

onde começa o direito de outrem. O que mais precisamente se poderá dizer 

repetindo a velha fórmula, acolhida pela jurisprudência francesa, segundo a 

qual todo direito deve ter por limite a satisfação de um interêsse sério e legítimo. 

Dizendo-se legítimo, entende-se, naturalmente, normal, exercido dentro dos fins 

sociais traçados para êle ou para aquêle que age de boa-fé‖
380

 [destacamos]. 

                                                 
378

 Em sentido aparentemente próximo, CAIO MÁRIO da Silva Pereira. Instituições
19

, vol. I, cit., item 118, p. 

431, verbis: ―No Código brasileiro não existe, e nem nas leis posteriores, enunciada uma regra 

consagradora da teoria do abuso de direito‖. Em nosso sentir, não havia regramento específico, no sentido 

de disciplinar precisamente os elementos que constituem a figura do ―abuso de direito‖. Isso não significa, 

contudo, que o CC/1916 não tenha tratado da matéria, tratou-a, ainda que de forma não específica, ao 

proteger apenas o exercício regular de um direito [CC/1916 160 I].  

379
 Como acentua Clovis BEVILAQUA. Código civil, cit., coment. CC/1916 160, p. 431: ―Estatue o art. 160, I, 

que não constitue acto illicito o praticado no exercicio regular de um direito reconhecido. A contrario sensu, 

o praticado em exercicio não regular de um direito, é illicito. Eis ahi a condemnação do abuso do direito, 

como bem notou o deputado MELLO FRANCO (Diario do Congresso, de 21 de Novembro de 1915)‖. 

380
 João Manuel de CARVALHO SANTOS. Código civil

9
, vol. III, coment. CC/1916 160, item 6, p. 340. 
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   PONTES DE MIRANDA, ao comentar a questão, também se posicionava de 

forma similar, verbis: 

 

―A regra jurídica que, a contrario sensu, se extrai do art. 160, I, 2ª. parte 

(exercício regular), incide sôbre o suporte fáctico (exercício irregular de 

direito), produzindo ato ilícito absoluto. Tal regra jurídica estabelece ‗limitação 

do exercício’: a lei põe limite ao exercício; entre o exercício e o ato fora do 

exercício contrário a direito, põe o exercício irregular, que é exercício, mas em 

virtude da existência do outro direito, contrário a direito. O exercício irregular 

não é o ato que finge ser exercício, e não no é, nem o ato que se situa além 

(fora) do exercício; é ato de exercício, mas irregular‖
381

 [destacamos]. 

 

   Em razão disso, PONTES DE MIRANDA, já sob a égide da codificação 

anterior [CC/1916], pugnava, em mais de uma oportunidade, pela rejeição da tese da 

absolutidade no exercício de direitos
382

. 

 

―A doutrina do ‗abuso de direito‘, Rechtsmissbrauch, obteve, no Código, 

completa vitória: na estrada legislativa aberta pelo B.G.B. e prosseguida pelo 

Código Civil suíço, art. 2º., alínea 2ª., veio o Código Civil brasileiro marcar fase 

nova na teoria. No B.G.B., § 226, pressupõe-se que o exercício do direito não 

tenha outro fim que o de causar dano. A interpretação tem assentado: a) Para a 

aplicação do § 226 não basta a atribuição de propósito subjetivo, é preciso que 

o juiz reconheça, pelas circunstâncias, que, objetivamente, não se poderia 

admitir outro fim à ação exercida (cp. Entsch, dês Reischsger, in Zivilsachen, 

68, 424 e s.). b) Se o exercício tem diferentes fins, não pode ser aplicado o § 

226, por não haver a exclusividade a que se refere o B.G.B. No Código Civil 

suíço, art. 2º., adota-se a solução negativa: o manifesto abuso de um direito não 

é protegido pela lei (Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen 

                                                 
381

 Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado, tomo VI, cit., § 658, item 4, p. 92. 

382
 Cfr. Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, tomo II, cit., § 185, item 5, p. 

294: ―REJEIÇÃO DA TESE DA ABSOLUTIDADE. – A interpretação do art. 160, I, 2.ª parte, há de atender a que o 

direito brasileiro não excluíu, como princípio geral, a contrariedade a direito pelo exercício dos direitos. A 

atitude do Código Civil é diametralmente oposta ao * Qui iure suo utitur neminem laedit. O exercício que 

lesa, é contrário a direito; é preciso que seja regular, para que a contrariedade a direito se pré-exclua. Não 

é contrário a direito todo exercício de direito que lese; se o exercício foi regular, não se poderia tirar ao 

direito o poder ser exercido porque lesaria outro: seria preferir um direito a outro. A irregularidade do 

exercício é que estabelece a preferência pelo direito lesado. Por outro lado, o interêsse lesado pode ser 

material, ou moral (art. 76; Código de Processo Civil, art. 2º.)‖ [destacamos].  



123 

 

 

 

Rechtsschutz). Também negativa, mas de outra natureza, é a solução do Código 

Civil brasileiro: não é ato ilícito o exercício regular de um direito reconhecido 

(art. 160, I). Portanto: o exercício irregular constitui ato ilícito. Trata-se de 

regra jurídica objetiva: a opinião do que exerce o direito ou do que se diz 

prejudicado nenhuma significação tem. A extensão dos direitos é apreciada pelo 

juiz‖
383

. 

 

   Contudo, inobstante os entendimentos doutrinários da época citados 

acima
384-385-386

, a aplicação in concreto [a jurisprudência
387

] da teoria do ―abuso de 

direito‖, sob a égide do CC/1916 [ante a ausência de expressa condenação legal ao 

exercício contrário à própria finalidade da norma e à boa-fé], ainda era calcada, em sua 

maioria, na intencionalidade
388-389

 [animus] ou ao menos no elemento culpa, não sendo 

                                                 
383

 Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA. Fontes e evolução do direito civil brasileiro, 2.ª ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 1981, § 94, p. 162/163. 

384
 Além dos já citados, outros doutrinadores da época também entendiam que o ―abuso de direito‖ havia sido 

consagrado e era condenado pelo CC/1916. Nesse sentido, conferir Orlando GOMES. Introdução ao direito 

civil, 13.ª ed., atualização em notas e não no corpo do texto por Humberto Theodoro Junior, Rio de Janeiro: 

Forense, 1998, p. 131/135; Silvio RODRIGUES. Direito civil – parte geral, vol. 1, 30.ª ed., São Paulo: Saraiva, 

2000, item 151, p. 311/315; Maria Helena DINIZ. Código civil anotado, 5.ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, 

Coment. CC 160, p. 170/171; e Maria Helena DINIZ. Curso de direito civil brasileiro, 23.ª ed., São Paulo: 

Saraiva, 2006, p. 559/563 [embora essa edição seja posterior ao atual CC; contudo a autora já expressava sua 

posição mesmo em edições anteriores a 2002, como denota a citação anterior].  

385
 Miguel Maria de SERPA LOPES. Curso de direito civil – introdução, parte geral e teoria dos negócios 

jurídicos, vol. I, 5.ª ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1971, Cap. VIII, p. 466/487 [em especial, item 383, p. 

481/483]; Alvino LIMA. Culpa e risco, 2.ª tir., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1963, Cap. III, p. 217/278; e 

Alvino LIMA. Abuso de direito, in João Manuel de Carvalho Santos. Repertório, vol. I, cit., p. 325/351. 

386
 Inclusive com diversas e importantes obras monográficas sobre o tema do ―abuso de direito‖, como, por 

exemplo: Jorge AMERICANO. Do abuso do direito no exercício da demanda, prefácio de Clovis Bevilaqua, 2.ª 

ed., São Paulo: Saraiva & Comp., 1932; Pedro Baptista MARTINS. O abuso do direito e o acto illicito, Rio de 

Janeiro: Renato Americano (Oficina Gráfica), 1935; e Everardo da CUNHA LUNA. Abuso de direito, Rio de 

Janeiro: Forense, 1959. 

387
 Cfr. Miguel Maria de SERPA LOPES. Curso de direito civil

5
, vol. I, cit., item 384, p. 483/486. 

388
 Washington de BARROS MONTEIRO. Curso de direito civil – parte geral, 1.º vol., 35.ª ed., São Paulo: 

Saraiva, 1997, p. 288/289, deixava transparecer sua opção pela corrente subjetivista, centrada na intenção, no 

animus do agente: ―A teoria do abuso de direito se vincula realmente a prática de emulação, que é, na frase 

de Pacchioni, ato realizado sem vantagem alguma para o titular, com o único propósito de causar dano a 

outrem‖ [p. 289, destacamos]. 

389
 Também mencionando o aspecto da intencionalidade do agente, conferir CAIO MÁRIO da Silva Pereira. 

Instituições
19

, vol. I, cit., item 118, p. 430: ―Abusa, pois, de seu direito o titular que dele se utiliza levando 

malefício a outrem, inspirado pela intenção de fazer mal, e sem proveito próprio. O fundamento ético da 

teoria pode, pois, assentar em que a lei não deve permitir que alguém se sirva de seu direito exclusivamente 

para causar dano a outrem‖. Contudo, em seu Anteprojeto de Código das Obrigações o autor parecer adotar 

posição objetivista, verbis: ―Atendendo a tais circunstâncias, e à necessidade de conte o sujeito da relação 

jurídica nos lindes morais de seu exercício, consignou o nosso Anteprojeto de Código das Obrigações, no 
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comumente admitida, na jurisprudência, como o é hoje, sob a égide do atual CC, de forma 

objetiva [finalística], independentemente de intenção ou culpa no agir, bastando apenas 

que seu exercício [ação ou omissão] seja aferido objetivamente como abusivo, ou seja, 

tenha excedido os fins sociais da lei, dos bons costumes ou da boa-fé
390-391

.  

 Entretanto, apesar do entendimento jurisprudencial da época, não se traduz como 

verdadeiro, contudo, afirmar-se que o CC/1916 não teria contemplado a figura do ―abuso 

de direito‖. Em verdade, ainda que de maneira menos contundente que o atual CC, 

contemplou-o. 

   E essa constatação não se traduz em mera discussão acadêmica, mas tem, 

sobretudo, relevantes conseqüências de ordem prática, no que diz respeito ao problema da 

intertemporalidade da norma. 

   A realidade pode revelar diversas situações jurídicas que se traduzam em 

exercícios abusivos de uma posição jurídica, que, contudo, formaram-se sob o manto da 

legislação passada. Nesses casos, dever-se-ia aplicar a figura do ―abuso de direito‖, ou 

poderia objetar-se irretroatividade da lei, sob o argumento de que não era previsto na 

codificação anterior? Entendemos que a resposta deve ser na linha da aplicação da teoria 

do ―abuso de direito‖. 

   Nesse sentido, eventual alegação de que o CC/1916 deveria ser prontamente 

rechaçada, posto que, como vimos, a codificação anterior, ainda que de forma menos 

contundente que a atual, não recepcionou a absolutidade do exercício dos direitos, 

protegendo tão-somente aqueles que se consubstanciassem num exercício regular de um 

direito. Não se trata de figura jurídica absolutamente nova; ao revés, trata-se de figura já 

presente no CC/1916. 

   Em sendo assim, entendemos que, na prática, tanto os exercícios abusivos 

de uma posição jurídica tenham ocorrido sob a égide do CC/1916, ou quer tenham ocorrido 

                                                                                                                                                    
art. 971, a obrigação de reparar o dano, por parte de quem abusar manifestamente do seu direito. A 

Comissão Revisora, pela unanimidade de seus membros, deu-lhes seu aplauso, permanecendo o princípio 

consagrado no art. 857 do Projeto. O Projeto de Código Civil de 1975 abrigou a teoria da repressão ao 

abuso de direito‖ [p. 431]. 

390
 Sobre a percepção da jurisprudência acerca do ―abuso de direito‖ no começo do século XX, cfr. Pedro 

Baptista MARTINS. O abuso do direito, cit., itens 76/85, p. 91/100; e, ainda, item 97, p. 112/113. 

391
 Cfr., também, sobre a percepção da doutrina e da jurisprudência sobre o ―abuso de direito‖ antes do atual 

CC, Cláudio Antonio Soares LEVADA. O abuso, cit., p. 30/32; Cláudio Antonio Soares LEVADA. Anotações 

sobre o abuso de direito, in RT 667, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1991, p. 44/50. V., ainda, sobre esse 

tema, Rosalice Fidalgo PINHEIRO. O abuso do direito e as relações contratuais, Rio de Janeiro: Renovar, 

2002, p. 326/385.  
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sob a égide do atual CC, em ambas as situações esse exercício abusivo deve ser rechaçado, 

consubstanciando-se em verdadeiro ato ilícito, a ensejar as conseqüências que o 

ordenamento jurídico preveja para todo aquele que cometa um ato ilícito, não se podendo 

objetar alegação de intertemporalidade da lei. E, como preceito de ordem pública pode ser 

alegado em qualquer instância ordinária, bem como deve ser conhecida de ofício pelo juiz 

ou tribunal
392

. 

   Lembremos a firme na posição defendida por CLOVIS BEVILAQUA no 

sentido de que o ―abuso de direito‖ se configuraria tão-somente com o ―uso anormal de um 

direito‖, independentemente da intenção, do animus, afirmando que ―E‘ a doutrina de 

SALEILLES. O exercicio anormal do direito é abusivo. A consciencia publica reprova o exercicio do direito 

do individuo, quando contrario ao destino economico e social do direito, em geral‖
393

. 

   Assim, claramente, para o próprio autor do CC/1916, conquanto não 

explicitasse o tratamento da matéria, repudiaria o exercício abusivo por meio de uma 

interpretação a contrario sensu do CC/1916 160 I, que adotava a teoria de SALEILLES
394

 

[que dizia que o abuso de direito consistiria no seu uso anormal; uso ou exercício anormal 

do direito; exercício contrário ao destino econômico ou social do direito subjetivo, que 

afronta a consciência pública e por isso é rechaçado], sem indagação acerca de animus ou 

intencionalidade. 

   Deste modo, pouco importa se o exercício abusivo tenha ocorrido sob a 

égide da legislação anterior [CC/1916] ou já sob a égide do atual CC, em ambas as 

situações, esse exercício abusivo de uma determinada posição jurídica deve ser 

prontamente rechaçado, como preceito de ordem pública [passivo de conhecimento ex 

officio nas instâncias ordinárias], tendo em vista não se tratar de inovação absoluta da atual 

codificação [que, de fato, inovou ao explicitar a figura do ―abuso de direito‖ e aclarar quais 

sejam as balizas que delimitam o exercício das posições jurídicas], não lhe podendo ser 

objetado questões de intertemporalidade da norma [irretroatividade da lei, direito 

adquirido, ato jurídico perfeito], posto que esse se consubstanciaria em um falso conflito 

                                                 
392

 Conferir as advertências sobre o conhecimento nas instâncias extraordinárias [STF e STJ]: Nelson NERY 

JUNIOR. Teoria geral dos recursos
6
, cit., item 3.4.1.1, p. 292/293; e Nelson NERY JUNIOR e Rosa Maria de 

ANDRADE NERY. CPC comentado
10

, cit., coment. 26/27 ao CPC 267 § 3.º e coment. 23 ao CPC 301 § 4.º. 

393
 Clovis BEVILAQUA. Código civil, cit., coment. CC/1916 160, p. 433/434. 

394
 Conferir o pensamento do próprio autor [já citado anteriormente, no original], Raymond SALEILLES. Étude 

sur la théorie
3
, cit., item 310, nota de rodapé (I), p. 371. Ver, ainda, o mesmo Clovis BEVILAQUA. Código 

civil, cit., coment. CC/1916 160, p. 433/434. 
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temporal de normas, haja vista que a figura do ―abuso de direito‖, como o demonstramos 

anteriormente, já era condenada pelo CC/1916
395

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
395

 Especificamente sobre essa mesma questão, posicionou-se no mesmo sentido que ora pugnamos o 

Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, em acórdão proferido em 1972, seis anos após o CC port. de 1966, 

como nos noticia Fernando Augusto CUNHA DE SÁ. Abuso do direito, cit., § 4º., item 29, p. 248/249.  
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3.5. Teorias que procuram explicar o “abuso de direito”. 

 

 

   Basicamente existem três teorias que procuraram explicar o abuso de 

direito: as teorias subjetiva, objetiva e mista.
396

 

 

 

3.5.1. O “abuso de direito” e a teoria subjetiva [animus laedendi ou animus nocendi]. 

 

   Para a teoria subjetiva, como o próprio nome já revela, o animus do sujeito, 

sua intenção, são absolutamente essenciais para a configuração da ilicitude no exercício de 

um direito. Logo, trata-se de uma corrente muito próxima à teoria da aemulatio, que, como 

vimos, foi desenvolvida no direito medieval (dos glosadores), e que guarda semelhança 

com a figura do CC 1228 § 2.
o
. 

   Deste modo, para essa corrente, imperiosa se mostraria a necessidade de 

investigar o íntimo do agente, se em seu agir, ele estava imbuído do animus nocendi, da 

evidente intenção de prejudicar alguém. 

   Daí dizer DANIEL BOULOS que se, por outro lado, ―a intenção de prejudicar 

terceiros não esteve presente no momento do exercício do direito, ainda que de tal ato tenha advindo danos 

na esfera jurídica de outrem, não há que se falar em abuso, mas sim em exercício regular‖.
397

 

   Assim, essa corrente não olha para o modus operandi do ato (se este 

contrariou os fins sociais da lei, da boa-fé ou dos bons costumes), mas deita seu olhar na 

intencionalidade do agente, repousa seu foco na difícil análise do seu íntimo, do seu 

animus. 

   Em verdade, esta teoria também entrava na discussão da ―culpa‖ no 

exercício de um determinado direito subjetivo. Assim, dois elementos eram por ela 

analisados: se houve intenção de causar dano a outrem (dolo, animus nocendi); ou se, caso 

                                                 
396

 Sobre as diversas correntes que explicam o ―abuso de direito‖, conferir, entre outros, Miguel Maria de 

SERPA LOPES. Curso de direito civil
5
, vol. I, cit., p. 471/480; Rui STOCO. Tratado de responsabilidade civil – 

doutrina e jurisprudência, 7.ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, item 5.03, II, p. 124/126; Cláudio 

Antonio Soares LEVADA. O abuso, cit., p. 30/32; Cláudio Antonio Soares LEVADA. Anotações sobre o abuso 

de direito, in RT 667, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1991, p. 44/50; e Daniel M. BOULOS. Abuso do 

direito, cit., item 1.2, p. 36/42. 

397
 Daniel M. BOULOS. Abuso do direito, cit., item 1.2, p. 38. 
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não tenha havido intenção, mas se agiu com culpa (em qualquer de suas modalidades: 

omissão; agir com imprudência, negligência ou imperícia), também configuraria o ―abuso 

de direito’.  

   Logo, não bastaria um olhar objetivo do comportamento realizado e o efeito, 

o resultado, desse comportamento. Seria imprescindível examinar se houve intenção de 

prejudicar ou se, ao menos, agiu ele com culpa lato sensu. Sem isso, não se há falar em 

ilicitude ou em responsabilidade decorrente de um suposto agir abusivo. 

   Trata-se, enfim, de uma corrente que, no começo do estudo do abuso de 

direito, gozou de maior aceitação, mas que, contudo, atualmente se traduz em corrente 

minoritária, tendo entre seus principais defensores RUI STOCO
398

 e HUMBERTO THEODORO 

JUNIOR.
399

 

 

 

3.5.2. O “abuso de direito” e a teoria objetiva ou finalística. 

 

  Assim, a corrente majoritária que hoje estuda e procura explicar a figura do 

abuso de direito é a denominada ―teoria objetiva ou finalista‖.  

   Para esta teoria, seria necessária tão-somente uma análise objetiva dos meios 

[modus operandi] e dos efeitos [resultados] que advieram de um determinado 

comportamento humano no exercício de um direito subjetivo, sem se perquirir a respeito 

                                                 
398

 Rui STOCO. Tratado de responsabilidade civil
7
, cit., item 5.03, II, p. 124/126; em especial, verbis: 

―Discordamos veementemente desse entendimento [ilícito objetivo] Lembro, utilizando de argumento lógico-

formal, que se o ato ilícito conceituado no art. 186 funda-se na culpa, posto que o atual Código Civil 

consagrou a culpa como pressuposto da responsabilidade do agente, não há como afirmar que o art. 187, 

que está situado no Título III, relativo aos atos ilícitos, possa dispensar esse fundamento. Veja-se a dicção 

do preceito: ‗também comente ato ilícito...‘. Ora, a que ato ilícito está se referindo o art. 187, se não àquele 

definido imediatamente acima, no art. 186? Direito, antes de tudo, é lógica, coerência e bom senso. No 

campo de incidência do art. 187, o abuso do direito só se converte em ato ilícito se presente um dos atributos 

da culpa, tal como previsto no art. 186; ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência‖ [p. 124]. 

399
 Humberto THEODORO JUNIOR. Comentários ao novo código civil – Dos atos jurídicos lícitos. Dos atos 

jurídicos ilícitos. Da prescrição e da decadência. Da prova (arts. 185 a 232), vol. III, tomo II, Coord. Sálvio 

de Figueiredo Teixeira, 3.ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2005, coment. 290/292 ao CC 187, p. 116/128; em 

especial: ―Nosso direito positivo atual não dá ensejo a dúvidas: adotou claramente a orientação preconizada 

pela teoria subjetivista do abuso de direito. Primeiro definiu o ato ilícito absoluto, Omo fato humano 

integrado pelo elemento subjetivo (culpa) (art. 186). Em seguida qualificou, de forma expressa, o exercício 

abusivo de direito como um ato ilícito (art. 187) [...] Ora, se declaradamente o abuso é um ato ilícito e se, em 

sua descrição legal não se aponta para um elemento subjetivo especial, este haverá de ser aquele que o 

próprio Código já definiu para o ato ilícito, em geral, no art. 186. Vale dizer, sendo o abuso de direito uma 

sorte de ato ilícito, seu elemento subjetivo é a culpa lato sensu (conduta voluntária intencional ou eivada de 

negligência ou imprudência)‖ [p. 118 e 127]. 
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da intenção do agente ou se houve ele com culpa, bastando que manifestamente tenha 

excedido em seu exercício os limites impostos pelo CC 187. 

   Abstrai-se, portanto, da investigação do íntimo do agente (animus ou culpa), 

centrando-se na interpretação dos fatos, na interpretação do divórcio que houve entre o 

efeito (o resultado) de um ato e modo como se seu a conduta [ilicitude dos meios], 

excedendo os fins sociais a que se destinaria o exercício deste direito subjetivo em questão. 

Ou, como diria OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO ―pela realista ou objetiva verifica-se o 

abuso de direito quando seu titular o exerce com desnaturamento do instituto jurídico, de maneira a 

contrariar a sua categoria jurídica‖.
400

  

   Esta nos parece ser a corrente adotada pelo atual Código Civil. 

   Obtempera DANIEL BOULOS que as duas correntes não são inconciliáveis.
401

 

Ao revés, na prática, muitas vezes encontraríamos a presença da intenção de prejudicar ou, 

ao menos, do elemento culpa no agir. 

   Conduto, não obstante ser possível que, de fato, em muitas situações 

encontremos intenção de prejudicar ou ―culpa‖ no agir, a verdade é que o CC 187 não os 

colocou [culpa ou animus] entre os elementos caracterizadores do ―abuso de direito‖; ao 

contrário, optou por consagrar o ato ilícito objetivo [prescindindo do exame acerca do 

animus ou da culpa do agente]. De fato, torna-se mais eficaz e mais correto a abstração 

destas análises, ainda que presentes muitas vezes nas situações concretas, daí a opção 

correta da atual legislação, adotando-se uma posição mais objetiva, de resultado (finalista). 

 

 

3.5.3. O “abuso de direito” e a teoria mista. 

 

   Por fim, há uma terceira teoria, conciliatória, intermediária, que almejaria 

superar eventuais oposições entre as duas teorias acima examinadas, conciliando-as em 

uma só. 

   Em verdade, trata-se na verdade de uma teoria de menor discussão, como 

acentua DANIEL BOULOS,
402

 posto que, como se evidencia, em razão de muitas vezes o 

                                                 
400

 Oswaldo Aranha BANDEIRA DE MELLO. Princípios gerais de direito administrativo
3
, vol. I, cit., item 47.7, 

p. 490. 

401
 Daniel M. BOULOS. Abuso do direito, cit., item 1.2, p. 41. 

402
 Daniel M. BOULOS. Abuso do direito, cit., item 1.2, p. 41. 
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animus ou a culpa estarem presentes, a própria teoria objetiva já abarcaria, por vezes, a 

teoria subjetiva. 

   Mas há quem enxergue uma certa vantagem na contemplação de uma teoria 

mista. É o que diz IGNÁCIO DE CARVALHO NETO, para quem a teoria eclética teria ―a 

vantagem de nos permitir a análise objetivista da intenção do autor‖ (―nem subjetivismo, nem objetivismo 

radical‖.
403

 

   Conquanto seja interessante a posição deste autor, não nos parece, contudo, 

ser a melhor opção. 

   Se é forçoso reconhecer que a intenção do agente em prejudicar geralmente 

pode estar presente (ou ao menos o elemento culpa; um agir negligente ou imprudente) no 

exercício de uma determinada posição jurídica, igualmente também o é verdadeiro que em 

muitas outras situações nem intenção nem culpa se façam presentes, e, mesmo assim, o 

―abuso de direito‖ se configure. 

   Negar essa possibilidade seria negar uma dos maiores avanços 

proporcionados pelo ―abuso de direito‖, que é a consagração no código civil do ato ilícito 

objetivo. 

   Demais disso, talvez seja, inclusive, desnecessária uma corrente mista. Em 

suma, basicamente os autores se dividem entre a subjetividade ou objetividade na análise 

da configuração da ilicitude no exercício de uma posição jurídica.  

 

 

3.5.3. Nossa posição. 

 

   Em nosso sentir, a posição adotada pelo CC 187 é pela consagração do ato 

ilícito objetivo. 

   Inobstante os bons argumentos e o respeito que mereçam os 

posicionamentos de RUI STOCO e HUMBERTO THEODORO JUNIOR, parece-nos que a opção 

do legislador foi clara em distinguir duas modalidades de ato ilícito: (i) ato ilícito subjetivo 

[CC 186]; e (ii) ato ilícito objetivo [CC 187]. 

   Assim, para caracterização do ato ilícito objetivo consubstanciado no ―abuso 

de direito‖, não se perquire acerca do animus ou da culpa do agente, mas analisa-se tão-

somente se o exercício se deu conforme o espaço de licitude concedido pela norma, ou se 

                                                 
403

 Ignácio de CARVALHO NETO. Abuso do direito
4
, cit., p. 71. 
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lhe transbordou manifestamente os limites, abusando-se, portanto. Nesse sentido, o ―abuso 

de direito seria, como já o decidiu o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, ―todo ato que, em 

princípio autorizado legalmente, se executa em desconformidade ao ordenamento jurídico, ou com excesso 

em sua limitação‖.
404

 

   Deste modo, entendemos
405

 que o CC 187 adotou a concepção objetiva do 

―abuso de direito‖, entendimento esse que se traduz na posição majoritária da doutrina 

atual.
406-407-408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
404

 RT 332/226. 

405
 Em posicionamento que iremos aprofundar no item 3.7. [O ―abuso de direito‖ como ato ilícito] 

406
 A esse respeito, cfr., entre outros, Nelson NERY JUNIOR e Rosa Maria de ANDRADE NERY. CC 

comentado
6
, cit., coment. 7 ao CC 187, p. 368; Rosalice Fidalgo PINHEIRO. O abuso do direito, cit., p. 

303/304; Daniel M. BOULOS. Abuso do direito, cit., item 9.3, p. 135/143; Keila Pacheco FERREIRA. Abuso do 

direito nas relações obrigacionais, Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 138/152; Bruno MIRAGEM. Abuso do 

direito, cit., p. 95/98. 

407
 Sobre a recepção da concepção objetiva do ―abuso de direito‖ na jurisprudência atual, v., entre outros, 

Rosalice Fidalgo PINHEIRO. O abuso do direito, cit., p. 337/385. 

408
 Cfr. Enunciado n.º 37 do Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal: ―A 

responsabilidade decorrente do abuso de direito independe de culpa, e fundamenta-se somente no critério 

objetivo-finalístico‖ [destacamos]. 
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3.6. O “abuso de direito” no código civil atual. 

 

 

    Como dizia ARISTÓTELES ―posto que o ser humano é, por natureza, um ser 

social‖
409

. Ou seja, não se pode prescindir da sociedade. O Homem é gregário por natureza. 

Logo, a concepção de interpretação não pode ser individualista ao pondo de negar ou 

enfraquecer o Estado, nem opressora a ponto de negar ou destruir o indivíduo. 

   É sob esta ótica que deve ser analisado o abuso de direito. Mais do que isso, 

é sob essa ótica que devem ser analisados os próprios direitos subjetivos, cumprindo sua 

função social. Como deixa claro JEAN-LOUIS BERGEL a teoria do abuso de direito ―é oriunda 

do abandono do absolutismo dos direitos e da afirmação da relatividade deles, por influência das doutrinas 

sociais para as quais o direito e os direitos têm acima de tudo uma ‗função social‘‖
410

. 

   Não se admite mais um olhar puramente individualista, à revelia da 

socialidade; ao revés, é cogente o olhar do homem integrado na sociedade. Assim, se ―sem 

ultrapassar seus limites materiais, um indivíduo se serve de seu direito para prejudicar outrem; se, mesmo 

respeitando-lhe a letra, viole-lhe o espírito, dir-se-á que ele abusa, não mais que usa seu direito, e esse 

abuso não poderia ser juridicamente protegido‖
411

. 

  Daí não se admitir o excesso no exercício de um direito subjetivo, o 

chamado abuso de direito, de sorte a prejudicar outrem. Ou como consignou ARRUDA 

ALVIM ―a atribuição de direitos subjetivos não implica, absolutamente, a ausência de limites sem sua 

fruição e a inexistência de limites no exercício dos mesmos‖; e mais ―ante o exposto, vemos que os direitos 

são instituídos, com conteúdo e exercício previamente determinados, para serem usados dentro de limites e, 

dentre esses, estão as exigências do coexistir pacificamente em sociedade e o desenvolvimento nacional‖.
412

 

   Lembrando o pensamento kantiano, ALF ROSS deixou consignado que ―Um 

procedimento é lícito se a liberdade para realizá-lo é compatível com a liberdade de todas as outras pessoas 

segundo uma regra geral‖.
413

 

                                                 
409

 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco, cit., I, p. 49. 

410
 Jean-Louis BERGEL. Teoria geral, cit., p. 339/340. 

411
 Jean-Louis BERGEL. Teoria geral, cit., p. 339. 

412
 José Manoel de ARRUDA ALVIM Netto. DIREITO DE PROPRIEDADE – Extensão e limitações (Parecer), 

p. 2.  

413
 Alf ROSS. Direito e justiça, cit., p. 322. V. Immanuel  KANT. Metafísica dos costumes, Parte I, cit., p. 37: 

―o direito é uma acção que, ou cuja máxima, permite à liberdade do arbítrio de cada um coexistir com a 

liberdade de todos, de acordo com uma lei universal‖. 
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   Assim, deve-se levar em consideração ao praticar um determinado ato da 

vida o igual direito, a igual liberdade de que gozam todos os demais integrantes da 

sociedade para a prática deste mesmo ato da vida e se assim ocorrer, se se preservam tanto 

o indivíduo (em sua liberdade para realizar o referido ato, como uma prerrogativa 

individual, uma manifestação da personalidade humana) quanto a própria sociedade (não 

sendo posta em perigo pelos conflitos advindos do confronto dessas liberdades 

individuais). 

   Resumidamente poderíamos colocar a questão dentro da seguinte máxima 

exposta por ALF ROSS: ―Esses três fatores são, então, unidos por Nelson na seguinte formulação da 

norma de justiça: ‗Nunca ajas de tal maneira que não aprovasses tua ação se todos os interesses afetados 

fossem os teus‘‖.
414

 

   Isto significa, analisando o instituto do ―abuso de direito‖, que nem todos os 

interesses subjetivos são juridicamente protegidos, mas apenas aqueles interesses que são 

juridicamente qualificados ou justificados. Ou, nos dizeres de ALF ROSS: 

 

―Mas, isto significa que o próprio conceito de interesse está juridicamente 

qualificado; não abarca todos os desejos ou pretensões imagináveis, mas apenas 

aqueles que estão justificados. E isto significa, ademais, que o conceito de 

interesse pressupõe a existência de um ordenamento jurídico, e que a 

ponderação dos interesses não pode ser um princípio do qual deriva tal 

ordenamento jurídico‖.
415

 

 

   Isto significa que, no exercício de minhas pretensões, de meus direito 

subjetivos, devo exercê-los até o ponto em que meu interesse seja juridicamente 

justificado, ou seja, à luz do artigo 187, devo exercê-los atento para seu fim econômico ou 

social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Estas são as balizas legais do exercício dos 

meus direitos subjetivos, não mais se perquirindo acerca de dolo ou culpa. Como pontua 

ARRUDA ALVIM ―Disciplinando o abuso de direito, não se pautou o legislador pelo padrão de 

conceituação como exigente de ser indagada a intenção no abuso de direito (art. 187, do Código Civil, 

                                                 
414

 Alf ROSS. Direito e justiça, cit., p. 323. 

415
 Alf ROSS. Direito e justiça, cit., p. 325. 
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referindo-se aí que há abuso quando ‗[se] excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social)‖
416

. 

   Assim, quando o exercício de um direito subjetivo se afasta de sua função 

social, afasta-se também do próprio direito, e estamos diante de um ato ilícito ou de um 

exercício abusivo [―o direito acaba onde começa o abuso‖
417

]. 

   E a noção de função social do exercício de direitos subjetivos é 

importantíssima, posto que muitos direitos subjetivos podem ser exercidos segundo a letra 

da lei, mas contrários ao Direito como um todo [sua finalidade ou função social]; como 

pontuou BERGEL ―um ato pode ser consumado dentro dos limites de um direito subjetivo ‗mesmo sendo 

contrário ao direito considerado em seu conjunto... ou seja, enquanto corpo de regras sociais 

obrigatórias‖
418

. E este ato, mesmo exercido sob a literalidade de uma lei, deve ser 

rechaçado pelo Direito, posto que contraria o ordenamento como um todo, desviou-se de 

sua função social. É a teoria teleológica ou finalista do abuso de direito. 

   E como estamos diante de cláusulas abertas [os elementos que compõem o 

tipo, posto que o ―abuso de direito‖ é conceito legal indeterminado], ao aplicá-las, ao 

limitarmos os exercícios das pretensões subjetivas, tal aplicação não pode ser arbitrária; ao 

revés, deverá estar imbuída do espírito da lei.
419

 Assim, ―a interpretação da lei exige que ela seja 

vista dentro do conjunto de que participa, e seja considerada um componente de um sistema ético‖.
420

 

Sendo que o CC atual foi erigido sob os princípios da eticidade e boa-fé.
421

 Nesse sentido, 

como pontua ARRUDA ALVIM ―A tarefa do juiz em relação à boa-fé objetiva demanda que procure 

identificar o comportamento de uma parte em relação à outra, e, deverá proteger ou defender aquela que 

possa ter sido vítima de comportamento desleal‖
422

. 

                                                 
416

 José Manoel de ARRUDA ALVIM Netto. Comentários ao código civil brasileiro – livro introdutório ao 

direito das coisas e o direito civil, vol. XI, tomo I, Coord. José Manoel de ARRUDA ALVIM Netto et al., Rio 

de Janeiro: Forense, 2009, § 4.3.7, p. 285. 

417
 Marcel PLANIOL, Traité élémentaire

9
, tomo II, cit., item 871, p. 287. 

418
 Jean-Louis BERGEL. Teoria geral, cit., p. 340. 

419
 Nos dizeres de GOFFREDO da Silva TELLES. Duas palavras, in Alaôr Caffé Alves et al. O que é a filosofia 

do direito?, Barueri: Manole, 2004, p. 27: ―a lei tem letra e tem espírito. Quase poderíamos dizer que a letra 

tem corpo e alma‖. 

420
 GOFFREDO da Silva TELLES. Duas palavras, in Alaôr Caffé Alves et al. O que é a filosofia do direito?, 

cit., p. 27. 

421
 Miguel REALE. Os três princípios fundamentais, in Miguel Reale. História do novo CC, cit., p. 37. 

422
 José Manoel de ARRUDA ALVIM Netto e Mônica Bonetti COUTO. Comentários ao código civil brasileiro, 

vol. XI, tomo II, cit., coment. 2 ao CC 1201, p. 164. 
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   As sociedades modernas não mais se contentam com o tecnicismo da lei ou 

letras frias. É preciso uma análise do todo. Compreender o direito como uno e aplicá-lo 

segundo seu espírito. Como advertia BERGEL ―A técnica jurídica pela combinação das regras e 

utilização delas, corre o risco de ser exercida com prejuízo das finalidades do sistema jurídico‖.
423

 Daí o 

mesmo autor defender que ―Todas essas situações [o autor está se referindo a exemplos de 

abuso de direito] ignoram o espírito do direito conquanto sejam conformes à sua letra. Como o espírito 

prevalece sobre a letra, o direito as sanciona segundo procedimentos diversos, sendo o mais freqüente deles 

a responsabilidade civil do autor de um  abuso de direito, mas que também podem consistir em sanções 

penais, multas civis, nulidades ou indenizações‖.
424

 

   Nesse sentido, como definiu LOUIS JOSSERAND, em clássica obra sobre o 

tema: 

 

―l‘acte abusif était surtout, sino exclusivement, l‘acte malicieux, Il est devenu, 

dans l‘état actuel de notre droit positif, l‘acte antifonctionnel, l‘acte 

contraireà l‘esprit d‘un droit determine‖.
425

 

 

   Em razão disso é que o exercício regular de um direito deve vir 

acompanhado de um motif legitime, intérêt legitime;
426

 o direito o protege enquanto 

[objetivamente] digno de proteção, evitando-se o manifesto exercício disfuncional 

[antifonctionnel] do direito [―abuso de direito‖; CC 187]. 

    Desta feita, como o direito moderno não mais contempla a existência de 

direitos subjetivos absolutos; ao revés, socializa-os, socializa os diversos direitos 

subjetivos, permeando-os pelo princípio da socialidade, da boa-fé, da eticidade. 

Repousando seu olhar sobre a subjetividade por meio de uma ótica social, que permita o 

desenvolvimento de todos, bem como igual direito de exercer os mesmos direitos 

subjetivos a todos os cidadãos, sem que um atinja, por abusar, a esfera jurídica individual 

de outrem. 

                                                 
423

 Jean-Louis BERGEL. Teoria geral, cit., p. 339. 

424
 Jean-Louis BERGEL. Teoria geral, cit., p. 343. 

425
 Louis JOSSERAND. De l‘esprit des droits et de leur relativité – théorie dite de l‘abus des droits, 10.ª ed., 

Paris: Dalloz, 1939, item 7, p. 8. 

426
 Louis JOSSERAND, De l‘esprit des droits et de leur relativité 
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, item 234, p. 316. 
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   Assim, embora juridicamente protegidos os direitos subjetivos, o exercício 

deles, destes mesmos direitos subjetivos, é limitado pelos fins sociais (dados pela Lei, pela 

boa-fé e pelos costumes) a que eles se destinam. 

   Daí falarmos em função social do exercício de direitos subjetivos [rectius: 

função social do exercício das posições jurídicas] na atual ótica do ordenamento jurídico 

civilista. 
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3.7. O “abuso de direito” como ato ilícito. 

 

 

   A doutrina, nacional e estrangeira, divide-se quanto a esse aspecto do 

―abuso de direito‖, ou seja, qual é a sua natureza jurídica. 

   Nesse ínterim, fora os autores que evidentemente negam a figura do ―abuso 

de direito‖, considerando que todo e qualquer exercício de um direito se traduza 

necessariamente em um ato lícito, temos que, mesmo entre aqueles autores que defendem a 

teoria do ―abuso de direito‖, há dissenso se se trataria de ato ilícito, ou um ato ilícito sui 

generis [uma figura autônoma (simplesmente um ato abusivo) ou um ato que se situaria 

entre o lícito e o ilícito
427

], ou, ainda, uma modalidade de responsabilidade civil. 

   Deste modo, há aqueles que pugnam ser o ―abuso de direito‖ uma 

modalidade especial [sui generis] do ato ilícito [situando-se entre o ato lícito e o ato 

ilícito], como o entendem, por exemplo, JORGE AMERICANO
428

 e CARLOS SESSAREGO
429

. 

   Outros, em sentido aproximado, situam-no como um ―acto abusivo‖. Nesse 

sentido, CUNHA DE SÁ, para quem ―O acto abusivo não é, pois, tècnicamente nem um acto lícito, nem 

um acto ilícito, mas sim, pura e simplesmente... um acto abusivo‖
430

. 

   E, em alguns ordenamentos jurídicos, na ausência de disciplina normativa 

específica acerca do ―abuso de direito‖, alguns o tratam como modalidade de 

responsabilidade civil
431

, como o fazem alguns autores franceses
432

. 

                                                 
427

 Marc DESSERTEAUX. Abus de droit ou conflit de droits, cit., p. 124: ―Il y a désormais une place entre 

l‘acte licite et l‘acte illicite pour l‘acte abusif: l‘acte licite est celui qui est accompli dans l‘exercice d‘un 

droit et qui ne lèse aucun droit, l‘acte illicite est celui qui n‘est pas accompli dans l‘exercice d‘un droit et qui 

lèse un droit ; l‘acte abusif est celui qui est accompli dans l‘exercice d‘un droit et qui lèse un droit‖. 

428
 Cfr. Jorge AMERICANO. Do abuso do direito

2
, cit., item 16, p. 40/41: ―O abuso fórma modalidade especial 

do acto illicito exactamente porque se acoberta num direito exercido pelo agente‖ e ―mas, completando a 

idéa, vemos  agora pelo que acima ficou dito, que o abuso de direito constitúe uma modalidade do genero, 

acto illicito‖. 

429
 Carlos Fernández SESSAREGO. Abuso del derecho, cit., p. 135/165; em especial: ―La conducta tipificada 

como ‗abusiva‘, en cuanto está expresamente prohibida por el ordenamiento positivo por ser contraria a un 

principio general del derecho, se convierte en un acto ilícito de características particulares, las que permiten 

diferenciarlo dentro de la categoría de los actos ilícitos‖ ―el abuso del derecho se constituya en un ilícito 

especial‖ [p. 150, defendendo o autor a idéia de ―el abuso del derecho como  un acto ilícito ‗sui generis‘‖].  

430
 Fernando Augusto CUNHA DE SÁ. Abuso do direito, cit., § 8º., p. 332. 

431
 No AntProj.C.Obr/1964 de autoria Caio Mário da Silva Pereira, o ―abuso de direito‖ figura título referente 

à responsabilidade civil [AntProj.C.Obr/1964 917, in Título IX – Responsabilidade Civil, Capítulo I – 

Reparação do Dano Causado, Seção I – Responsabilidade por fato próprio], não figurando no 

AntProj.CC/1963 de Orlando Gomes. Ou seja, não era tipificado com ato ilícito, preferindo-se situá-lo como 

modalidade de responsabilidade civil decorrente do dano causado. Em nosso sentir, andou melhor o atual CC, 
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   Demais disso, há, evidentemente, aqueles que entendem e tratam o ―abuso 

de direito‖ simplesmente como um ato ilícito.
433

 No mesmo sentido, sob a égide do 

CC/1916, assim se posicionava CUNHA LUNA, afirmando ―Indiscutìvelmente, o abuso de direito 

é, perante o Cód. Civil, um ato ilícito. O têrmo regular, empregado pelo legislador, significa lícito. Óbvio 

que irregular tenha a significação de ilícito‖
434

; e, da mesma maneira, tendo o ―abuso de direito‖ 

como ilícito, já sob a vigência do atual CC, posicionam-se NELSON NERY JUNIOR e ROSA 

MARIA DE ANDRADE NERY, verbis ―A norma comentada imputa ao ato abusivo a natureza de 

ilícito‖
435

. 

  Em verdade, nos parece que a discussão a respeito da natureza jurídica do 

―abuso de direito‖, se ato ilícito ou não, guarda maior relevância em ordenamentos 

jurídicos que não o disciplinam especificamente [como o caso do direito francês] ou que 

não o disciplinam de forma clara [como o ocorria sob a égide do CC/1916]. Contudo, no 

atual CC, a dúvida acerca de sua natureza jurídica não mais se coloca, posto que decorre da 

força da lei, ou seja, sob a égide do atual CC 187 o ―abuso de direito‖ é, ex vi legis, um ato 

ilícito; nesse sentido, os expressos dizeres da norma: CC 187 ―Também comete ato ilícito o 

titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou 

social, pela boa-fé ou pelos bons costumes‖ [destacamos]. 

  Deste modo, houve opção do legislador em ter o ―abuso de direito‖ como 

uma ilicitude, dirimindo, pois, a discussão sobre se configuraria ou não ato ilícito. E essa 

clara opção do nosso legislador fica ainda mais evidente se compararmos a sua redação 

com a de suas matrizes inspiradoras, quais sejam, o CC gr. 281 e o CC port. 334º. 

                                                                                                                                                    
disciplinando-o como ato ilícito, donde pode surgir a responsabilidade de indenizar, mas não se limitando a 

ela, posto que configurado o ―abuso de direito‖ e, conseguintemente, o ato ilícito, ainda que em uma 

determinada situação possa não haver a obrigação de indenizar, outras conseqüências podem exsurgir da 

ilicitude, como o cessar a prática do ato, v.g. 

432
 Cfr. Ed. FUZIER-HERMAN, in. René Demogue. Code civil annoté, tomo 4.º (arts. 1315 a 1386), coments. 

ao CC 1383, p. 547 et seq. 

433
 Cfr., por exemplo, entre outros, Cláudio Antonio Soares LEVADA. O abuso, cit., p. 36/38; Daniel M. 

BOULOS. Abuso do direito, cit., p. 99/123; e Eduardo Ferreira JORDÃO. Abuso de direito – repensando a 

teoria do abuso de direito, Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 99/102. 

434
 Everardo da CUNHA LUNA. Abuso de direito, cit., item 24, p. 106; embora o autor externe seu pensamento 

calcado na ilicitude subjetiva, diferentemente do nosso entendimento [ilicitude objetiva], verbis: ―Logo, não 

se entende o exercício irregular que não seja doloso, ou culposo. Não existem ilicitudes inculpadas; todos os 

atos ilícitos entroncam na culpabilidade‖. 

435
 Nelson NERY JUNIOR e Rosa Maria de ANDRADE NERY. CC comentado

6
, cit., coment. 7 ao CC 187, p. 

368; contudo, diferentemente de Cunha Luna, os autores ora citados pugnam ser o ―abuso de direito‖ não só 

um ato ilícito, mas uma ilicitude de natureza objetiva, verbis; ―A ilicitude do ato cometido com abuso de 

direito é de natureza objetiva, aferível independentemente de dolo ou culpa‖. 
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   Assim, o CC gr. 281 afirma: ―Abuse of right. The exercise of a right shall be 

prohibited if such exercise obviously exceeds the limits imposed by good faith or morality or by the social or 

economic purpose of the right‖
436

 [destacamos]. Ou seja, o legislador grego optou por proibir 

[prohibited] o ―abuso de direito‖, traduzindo a idéia ilicitude do exercício [ação ou omissão] 

abusivo, posto que aquilo que é proibido pelo ordenamento também o é, conseguintemente, 

ilícito, se praticado ou omitido em infração à prescrição normativa. 

   Em sentido próximo, também assim o procede o CC port. 334º, 

consignando: ―(Abuso do direito) É ilegítimo o exercício de um direito, quando o titular exceda 

manifestamente os limites impostos pela boa fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou económico desse 

direito‖. Deste modo, em vez de afirmar ser proibido ou ilícito o exercício abusivo, o CC 

port. prefere o uso da expressão ―É ilegítimo‖, também permitindo inferir-se tratar de ato 

ilícito, haja vista não se tratar de um interesse legítimo, isto é, digno de proteção do 

ordenamento jurídico
437

. 

   Ou seja, praticamente a única diferença que há entre as redações dessas três 

codificações citadas é opção quanto à condenação que se imputa ao exercício abusivo [ato 

ilícito, CC 187; proibição ao exercício abusivo, CC gr. 281; e exercício ilegítimo, CC port. 

334º].
438

 

   Contudo, das três redações, a toda evidência, a mais explícita quanto à 

contrariedade ao ordenamento jurídico que decorre de um exercício [ação ou omissão] 

abusivo de uma posição jurídica é a redação do nosso atual CC, que expressamente imputa 

a esse exercício abusivo a condição de ato ilícito. 

   Deste modo, o novo CC 187 rompe com a antiga noção civilista de 

ilicitude,
439

 falando-se agora em ato ilícito objetivo [ilicitude situada derivada dos meios 

                                                 
436

 Greek Civil Code, translation by Constantin TALIADOROS, Atenas: Ant. N. Sakkoulas, 2000, p. 43. 

437
 Fazendo uma comparação entre a redação portuguesa e a grega, conferir Jorge Manuel COUTINHO DE 

ABREU. Do abuso de direito – ensaio de um critério em direito civil e nas deliberações sociais, Reimpressão 

da edição de 1999, Coimbra: Almedina, 2006, item 2.4, p. 68: ―Finalmente, o termo ilegitimidade não tem 

entre nós um significado preciso. No entanto, segundo a generalidade dos autores, é, no artigo em análise, 

sinónimo de antijuridicidade ou ilicitude. Em conclusão: o art. 334º. nasceu manifestamente infeliz. É 

curioso notar que o art. 281º. do Código Civil grego (o art. 334º. difere dele apenas neste ponto) é bem mais 

expressivo quando prescreve que o «o exercício de um direito é proibido...»‖. Mais expressivo do que ambos 

[CC gr. 281º. e CC port. 334º.], nosso CC 187, que explicitamente fala em ―comete ato ilícito‖. 

438
 A esse respeito, cfr. José de OLIVEIRA ASCENSÃO. A desconstrução do abuso do direito, in Mario Luiz 

Delgado e Jones Figueirêdo Alves. Novo código civil, vol. 4, cit., p. 34; e Judith MARTINS-COSTA. Os 

campos normativos da boa-fé objetiva: as três perspectivas do direito privado brasileiro, in Antonio 

Junqueira de Azevedo et al. (coord.). Princípios do novo código civil, cit., p. 408. 

439
 Judith MARTINS-COSTA. Breves anotações acerca do conceito de ilicitude no novo código civil - 

estruturas e rupturas em torno do art. 187, in Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n.º 74, 15 setembro de 
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ou modo de exercer um direito ou uma posição jurídica
440

], desprendido da necessidade de 

comprovação tanto de culpa quanto de dano
441

 [o dano somente será necessário para 

eventual responsabilidade civil decorrente de ―abuso de direito‖ danoso, a teor do CC 927 

caput].  

   Daí defendermos que, ante a opção explícita do nosso ordenamento jurídico 

[CC 187], não há mais espaço para dúvida sobre se o exercício abusivo configuraria ou não 

um ato ilícito. Pode haver, evidentemente, crítica de lege ferenda, mas não como se 

tratasse opinião de lege lata. No nosso ordenamento, à luz dos dizeres do CC 187, o 

―abuso de direito‖ configura, ex vi legis, um ato ilícito e como tal deve ser aplicado, com 

os consectários legais decorrentes de toda e qualquer ilicitude.
442

 

   Entretanto, em nosso sentir, a discussão que ocorria anteriormente era fruto 

de alguns pontos controvertidos. Como já o dissemos, em alguns ordenamentos que não 

tipificavam o ―abuso de direito‖, a doutrina muitas vezes o tinha como uma modalidade de 

responsabilidade civil [na forma de obrigação de reparar o dano causado pelo exercício 

irregular de um direito]. Deste modo, buscava-se a condenação do ―abuso de direito‖ nos 

preceitos gerais da responsabilidade civil [subjetiva ou objetiva]. 

   Já no tocante a ordenamentos que, como o CC/1916, condenavam o ―abuso 

de direito‖ [interpretação a contrario sensu do CC/1916 160 I], mas sem uma disciplina 

específica [e explicita], como o faz o atual CC 187, a dúvida pairava (i) ora em razão de o 

exercício abusivo ter seu início com um ato que seria lícito, degenerando-se posteriormente 

                                                                                                                                                    
2003. Disponível em: www.jus.uol.com.br. Acesso em: 20 ago. 2009, p. 1: ―Se tivermos como ponto de 

partida a compreensão sistemática e estrutural, perceberemos que o novo Código rompe, radicalmente, com 

a construção, dogmática e ideológica, que serviu de base para a elaboração da noção de ilicitude civil a 

partir de sua conseqüência patrimonial– o nascimento do dever de indenizar. Essa ruptura está pontuada 

por dois traços que, curiosamente, não têm sido enfatizados por quem teima em ver no vigente art. 187 o 

antigo abuso de direito do art. 160, I, contemporaneamente maquiado [...] O que aí está patente, e 

altissonante, é a desconexão de um elo que, tradicionalmente, soava automático: foi cortada a 

automaticidade da ligação entre a ilicitude (arts. 186 e 187) e o dever de indenizar (art. 927 e ss), e entre 

ilicitude civil e dano. Mas não é só uma nova estrutura: aí temos uma ruptura‖. 

440
 Judith MARTINS-COSTA. Os campos normativos da boa-fé objetiva: as três perspectivas do direito 

privado brasileiro, in Antonio Junqueira de Azevedo et al. (coord.). Princípios do novo código civil, cit., p. 

411; e Judith MARTINS-COSTA. Breves anotações acerca do conceito de ilicitude no novo código civil, cit., p. 

2. 

441
 Judith MARTINS-COSTA. Breves anotações acerca do conceito de ilicitude no novo código civil, cit., p. 2: 

―Daí não ser "indispensável", para os efeitos da tutela conferida pelo art. 187, nem a ocorrência de um 

evento danoso, nem que o mesmo tenha sido causado por culpa: o art. 187 não é, nem de longe, a 

"reprodução" do art. 160, inciso I, do Código de 1916 (cuja regra foi apreendida, de resto, no art. 188 do 

novo Código)‖. 

442
 Jorge Manuel COUTINHO DE ABREU. Do abuso de direito, cit., p. 76, verbis: ―Logo, as conseqüências do 

comportamento abusivo têm de ser as mesmas de qualquer actuação sem direito, de todo acto (ou omissão) 

ilícito‖. 
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em contrariedade ao ordenamento jurídico [ilicitude]; e (ii) ora em razão de tratar-se de 

contrariedade à norma aferida objetivamente ou mesmo sem que houvesse a necessidade de 

comprovação de dano [ou da extensão do dano]. 

   Nesse sentido, quanto à primeira hipótese (i), havia uma dificuldade inicial 

em condenar-se, como ato ilícito, um exercício que, em sua origem, era lícito [o exercício 

do direito de propriedade, v.g.]. Em razão disso, muitos autores preferiam falar que o 

―abuso de direito‖ situava-se entre o ato lícito e o ato ilícito, ou que configurava um ato 

ilícito sui generis. Contudo, faziam-no, em nosso sentir, sem razão. A bem da verdade, o 

fato de o exercício abusivo ter sua origem em um ato que, ab initio, era lícito, em nada 

desnatura sua condição de ilicitude, configurada a partir do momento em que se desviou da 

seara da licitude do exercício, penetrando-se no campo da ilicitude propriamente dita. 

   Assim, trabalhando com um exemplo clássico, o caso Clément-Bayard
443

, 

podemos visualizar que não é porque o ordenamento jurídico protegia o exercício do 

direito de propriedade, que esse poderia ser exercido de modo a simplesmente causar dano 

ao vizinho. O fato de o ordenamento jurídico proteger o direito de propriedade não retira a 

ilicitude daquele que, em seu exercício, abusa dele. 

   O exercício legítimo, lícito, portanto, de uma posição jurídica é aquele que 

se centra dentro do espaço de liberdade conferido pela norma. Aquele que lhe excede, 

manifestamente, deixa o espaço da licitude, para adentrar a seara da ilicitude, e como tal 

deve ser reprimido, e não como um ato sui generis tão-somente porque, ab initio, era lícito. 

Deixou, imediatamente, de sê-lo quando o abuso teve seu início [ou, como afirmava 

PLANIOL, ―le droit cesse où l‘abus commence‖
444

]. É dizer, onde começa o abuso, ali não mais 

reside o direito, transmudando-se em ilícito. Não em ilicitude sui generis, mas em ilícito, 

simplesmente. 

   No que diz respeito à segunda hipótese (ii), o problema da culpa ou do dano 

na aferição da ilicitude no ―abuso de direito‖, o que levava muitos autores a hesitar na sua 

imputação como ato ilícito, mais uma vez, equivocada a premissa em que se assenta esse 

raciocínio. 

   A culpa ou dano não se inserem, necessariamente, no suporte fático do ato 

ilícito. Em verdade, podemos ter, no direito privado, ilicitude com ou sem culpa; e atos 

                                                 
443

 Sobre esse caso, conferir a parte histórica do instituto do ―abuso de direito‖ que desenvolvemos 

anteriormente. 

444
 Marcel PLANIOL. Traité élémentaire

9
, tomo II, cit., item 871, p. 287. 
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ilícitos com ou sem dano [ou, ao menos, com dano presumido pela norma]. Evidentemente 

que aquele raciocínio [no sentido de que o ato ilícito só se configura com culpa e dano] é 

verdadeiro quando se trabalha com a hipótese clássica de ilicitude, prevista no CC 186 

[―Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito‖ (destacamos); este artigo encerra uma 

modalidade de ilícito subjetivo, que gera responsabilidade civil subjetiva]. Nessa situação 

clássica de ilicitude, os dois elementos [culpa e dano] integram, conjuntamente, o suporte 

fático dessa modalidade de ato ilícito [ato ilícito]. Contudo, isso não significa afirmar que 

todo e qualquer ato ilícito necessite que os dois elementos estejam, conjuntamente, 

presentes para que se configure a ilicitude, como se o ordenamento jurídico não conhecesse 

ilícito sem culpa ou ilícito sem dano
445

 [ou com dano presumido pelo ordenamento]. 

   Em verdade, essa forma clássica de ato ilícito [CC 186] – ilícito subjetivo – 

é uma das modalidades [espécies] de ato ilícito. 

   Sendo assim, temos no direito privado, dentro do gênero ato ilícito, dentro 

da complexa dimensão da ilicitude
446

: (i) atos ilícitos subjetivos [com culpa] e com dano 

[CC 186]; (ii) atos ilícitos que são aferidos objetivamente, sem culpa, portanto, mas com 

dano; (iii) bem como há atos ilícitos objetivos que se configuram mesmo sem a existência 

dano [ou com a presunção ex lege de dano], ou seja, atos ilícitos sem aferição nem de 

culpa, nem de demonstração de dano. 

   Essa posição doutrinária de atrelar a concepção do ato ilícito 

necessariamente à culpa ou ao dano decorre, em grande parte, da indevida correlação 

necessária que fazem entre ato ilícito e responsabilidade civil
447

. 

                                                 
445

 Cfr. Judith MARTINS-COSTA. Os avatares do abuso do direito e o rumo indicado pela boa-fé, in Mario 

Luiz Delgado e Jones Figueirêdo Alves. Novo código civil, vol. 6, cit., p. 521: ―Ao se tomar o dano como 

condição do ilícito, não se permitia, outrossim, perceber a existência de ilícitos combatidos por outras 

formas de tutela que não a ressarcitória, tais quais as tutelas de remoção do ilícito, ‗tutelas específicas‘, na 

dicção de Renato Scognamiglio, segundo uma concepção desenvolvida no Direito Processual italiano desde 

os anos 1950‖. 

446
 V. Judith MARTINS-COSTA. Os avatares do abuso do direito e o rumo indicado pela boa-fé, in Mario Luiz 

Delgado e Jones Figueirêdo Alves. Novo código civil, vol. 6, cit., p. 520. 

447
 Nesse sentido, conferir Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado, tomo II, 

cit., § 164, item 1, p. 201: ―A tratação das obrigações por atos ilícitos, em separação e minudentemente, 

levou a doutrina a considerar os atos ilícitos como classe de fatos jurídicos, ao lado, e exaustivamente, dos 

atos jurídicos (lícitos) e dos fatos jurídicos stricto sensu. Bem tarde se percebeu que essa tricotomia não era 

exaustiva: há mais atos ilícitos ou contrários ao direito que os atos ilícitos de que provém obrigação de 

indenizar. Por outro lado, há obrigação de indenizar sem ilicitude do ato ou de conduta‖. Cfr., ainda, Felipe 

Peixoto BRAGA NETTO. Teoria dos ilícitos civis, Belo Horizonte: Del Rey, 2003, em especial, item 1.5, p. 

14/16, item 5, p. 81/88, e item 6, p. 89/123; e Judith MARTINS-COSTA. Os avatares do abuso do direito e o 

rumo indicado pela boa-fé, in Mario Luiz Delgado e Jones Figueirêdo Alves. Novo código civil, vol. 6, cit., 

p. 522. 
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   Assim, muitas vezes trabalham com a idéia de que, em havendo ato ilícito, 

haverá, por via de conseqüência, necessariamente, o dever de indenizar [responsabilidade 

civil]; ou que, em havendo hipótese de responsabilidade civil, esta decorra necessariamente 

de um ato ilícito. 

   Conquanto essas duas assertivas sejam verdadeiras, podemos dizer, na 

maioria das hipóteses, não o são, contudo, verdadeiras em todas elas. O que, por si só, já é 

suficiente para inferirem-se duas conclusões: (i) culpa e dano não integram 

necessariamente o suporte fático do ato ilícito; (ii) e que o ato ilícito e a responsabilidade 

civil não se confundem.
448

 

   Logo, podemos ter atos ilícitos cuja conseqüência não seja a 

responsabilidade civil, bem como podemos ter situações de responsabilidade civil que não 

decorram de um ato ilícito. 

   Deste modo, no direito privado, o suporte fático caracterizador do ato ilícito 

em todas as suas modalidades é a contrariedade à norma.
449

  

   Havendo, nesse sentido, situações em que, para configurar-se essa 

contrariedade à norma, caracterizadora do ato ilícito, ela, norma, exige o complemento da 

culpa [ilícito subjetivo, que vem acompanhado da exigência do dano – CC 186]. 

Decorrente de forma de ilicitude [ato ilícito subjetivo], como há dano, exsurge também a 

responsabilidade civil [neste caso, o dever de indenizar, de tornar indene – sem dano]. 

  Outras situações há no ordenamento jurídico em que a aferição do ato ilícito 

se dá sem a necessidade de culpa [ou intenção do agente], bastando o dano [concreto ou 

potencial]. Assim o é com a proibição da publicidade enganosa [CDC 37]. Nessa situação, 

não se perquire acerca da intenção do agente [ainda que ele esteja de boa-fé, a propaganda 

pode ser objetivamente enganosa], bastando, portanto, para a configuração da ilicitude 

[abusividade] da prática a enganosidade [objetivamente aferida] dessa publicidade, ou seja, 

são suficientes para configuração da ilicitude os danos decorrentes dessa prática: o dano 

                                                 
448

 A responsabilidade civil pode ser um efeito decorrente de algumas modalidades de ato ilícito, mas não se 

traduz em gênero do ato ilícito. Nesse sentido, conferir Felipe Peixoto BRAGA NETTO. Teoria dos ilícitos 

civis, cit., em especial, p. 1, 4, 9 e 13.  

449
 Judith MARTINS-COSTA. Os avatares do abuso do direito e o rumo indicado pela boa-fé, in Mario Luiz 

Delgado e Jones Figueirêdo Alves. Novo código civil, vol. 6, cit., p. 518: ―compreendendo-se a ilicitude 

como a contrariedade ao Direito, entendido como Ordenamento‖. 
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concreto [houve consumidores de fato enganados por ela] ou o dano potencial [ou há a 

potencialidade (real) de que consumidores venham a ser por ela enganados].
450

 

   Existem, ainda, formas de ilicitude que se configuram sem que haja dano, 

ou seja, atos ilícitos sem dano. Temos, nessa situação, o exemplo da turbação [CC 1210]. 

Há tão-somente a possibilidade de vir a ocorrer lesão a direito [dano] e mesmo assim o 

ordenamento jurídico protege o possuidor, impedindo que o turbador aja e lhe cause dano. 

Deste modo, se a inequívoca intenção de agente [turbador] de ingressar em propriedade 

cuja posse é de outra pessoa, e sem que para tanto ele, turbador, tenha interesse legítimo, 

essa sua intenção de ingressar na propriedade configura, per se, um ato ilícito, sendo que o 

ordenamento jurídico não precisa esperar que ele concretize sua intencionalidade e cause 

dano ao possuidor, de sorte que este é protegido antes que o referido dano aconteça. Ou 

seja, o ato ilícito se configurou mesmo sem o dano e teve como conseqüência jurídica 

justamente tentar evitar que tal dano acontecesse. Logo, o efeito jurídico decorrente dessa 

ilicitude não será o dever de reparar o dano [indenizar – responsabilidade civil], mas sim 

será o de proibir a prática do ato. 

   O CDC também trabalha com hipóteses de ilícitos per se, 

independentemente da ocorrência de dano para o consumidor, como ocorre nos casos das 

práticas abusivas [CDC 39]
451

. 

   E, por fim, há diversas situações existentes no ordenamento jurídico que 

prevêem formas de ilicitudes [subjetivas ou objetivas] em que o dano é presumido pela lei. 

Inserem-se, por exemplo, nessas situações, a violação de domicílio e a concorrência 

desleal. 

   Temos, na violação de domicílio uma situação em que a intenção do agente 

em adentrar, ilegitimamente, em domicílio alheio, sendo que dessa violação podem ocorrer 

ou não dano. Assim, podemos ter situações em que o proprietário não experimente um 

                                                 
450

 Antônio HERMAN de Vasconcellos e BENJAMIN. Comentários ao CDC 37 (Publicidade enganosa), in Ada 

Pellegrini Grinover et. al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do 

anteprojeto, 9.ª ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, em especial, p. 338/339. 

451
 Nesse sentido, Antônio HERMAN de Vasconcellos e BENJAMIN, Comentários ao CDC 39 (Práticas 

Abusivas), in Ada Pellegrini Grinover et. al. CDC comentado pelos autores do anteprojeto
9
, cit., em especial, 

p. 372, verbis: ―O Código prevê uma série de comportamentos, contratuais ou não, que abusam da boa-fé do 

consumidor, assim como de sua situação de inferioridade econômica ou técnica. É compreensível, portanto, 

que tais práticas sejam consideradas ilícitas per se, independentemente da ocorrência de dano para o 

consumidor. Para elas vige presunção absoluta de ilicitude. São práticas que aparecem tanto no âmbito da 

contratação como também alheias a esta, seja através do armazenamento de informações sobre o 

consumidor, seja mediante a utilização de procedimentos vexatórios de cobrança de suas dívidas‖ 

[destacamos]. 
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dano com a violação e, nem por isso, a conduta do agente [violação do domicílio] poderá 

ser tida como lícita. Tratar-se-ia, mesmo assim, nessa situação em que o proprietário não 

experimentou dano, de ato ilícito.
452

 

   Por sua vez, no tocante à figura da concorrência desleal, esta também se 

desprende da noção de intenção do agente, bem como do dano. Trata-se, em verdade, fora 

a esfera criminal [crime de concorrência desleal], de ato ilícito civil objetivo [ato ilícito 

tout court]
453-454

, ou seja, que independe do animus do agente. Assim, não se perquire 

sobre a intenção de concorrer deslealmente, bastando tão-somente que objetivamente seja 

aferida a deslealdade de suas práticas concorrenciais. 

    O ordenamento jurídico procede dessa maneira toda vez em que aferir a 

intencionalidade do agente seja de extrema dificuldade, bem como a violação à norma por 

si só já traduza em requisito suficiente para a configuração da ilicitude. Isso não significa 

que o animus nocendi nunca esteja presente; ao revés, via de regra ele se faz presente, a 

                                                 
452

 Embora sob a ótica da responsabilidade civil e do enriquecimento sem causa, conferir interessante acórdão 

do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, de 23 de março de 1999, Proc. nº. 147/99, Comarca de Oeiras 

[in Luís MENEZES LEITÃO et. al. Direito das obrigações – jurisprudência seleccionada, 2.ª ed., Lisboa: 

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 2001, p. 127/134] ―RESPONSABILIDADE 

CIVIL – ENRIQUECIMENTO POR INTERVENÇÃO – DESNECESSIDADE DA PROVA DO DANO – 

OCUPAÇÃO ILEGÍTIMA DO PRÉDIO. I – O instituto da responsabilidade civil e o instituto do 

enriquecimento sem causa podem concorrer na qualificação da mesma situação. II – O enriquecimento por 

intervenção constitui uma categoria autónoma do enriquecimento sem causa. III – No enriquecimento por 

intervenção, o dano patrimonial do lesado pode não existir nas hipóteses de utilização de bens alheios. IV – 

Mesmo que o proprietário nenhum proveito tirasse dos bens, sempre o intrometido estará obrigado a 

indemnizá-lo, restituindo-lhe o «valor da exploração». V – Apesar de o lesado entender que os factos 

alegados integram um caso de responsabilidade civil e não de enriquecimento, nada impede que o Tribunal, 

na falta de dano reparável, ordene a restituição do montante do enriquecimento. VI – Ocupando a 

intrometida um imóvel sem título, deverá ser condenada a pagar à proprietária o valor do uso de que 

ilegitimamente beneficiou, de acordo com as regras que disciplinam o enriquecimento sem causa. VII – É 

que, a procedência do pedido indemnizatório não está dependente da prova de qualquer dano sofrido pela 

proprietária do imóvel, mas apenas da prova de que a intrometida o usou sem título legítimo‖ [...] ―a 

procedência do pedido indemnizatório não dependia, pois, da prova de qualquer dano por ele sofrido, mas 

tão-só da prova – que foi feita – de que a ré usou, sem título legítimo, o prédio, nele explorando, durante o 

apontado período, um lar da terceira idade (cfr. Henrique Mesquita, Revista e loc. cits.)‖. Essa ausência de 

legitimidade do uso feito não deixa de caracterizar um ato ilícito. O ordenamento jurídico não protege o uso 

ilegítimo de bens alheios. 

453
 Fábio ULHOA COELHO. Curso de direito comercial, vol. 1, 2.ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, Cap. 7, item 

2, p. 184; Adelaide Menezes LEITÃO. Estudos de direito privado sobre a cláusula geral de concorrência 

desleal, Coimbra: Almedina, 2000, § 9, 2, p. 152; Karl LARENZ. Derecho de obligaciones, tomo II, Madrid: 

Revista de Derecho Privado, 1959, § 66, III, p. 596/597 

454
 Explicando a concorrência desleal como forma de ―abuso de direito‖, v. Fábio Konder COMPARATO. 

Concorrência desleal, in RT, vol. 375/29, São Paulo: Revista dos Tribunais, janeiro/1967, p. 32; José Lobo 

D’AVILA LIMA. Da concorrencia desleal, Coimbra: Imprensa da Universidade, 1910, p. 22; e Marcus Elidius 

MICHELLI DE ALMEIDA. Abuso do direito e concorrência desleal, São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 91 et 

seq. [especialmente p. 188 et seq.]. Em sentido contrário, José de OLIVEIRA ASCENSÃO. Concorrência 

desleal, Coimbra: Almedina, 2002, p. 232/234. 
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norma apenas o dispensa como requisito para configuração da ilicitude, é dizer, eu não 

preciso provar a intenção de prejudicar, nessas situações, basta que eu prove a prática do 

ato objetivamente reputado pela norma como contrário ao direito. 

   Bem como, a norma [LPI] não se prende ao dano ou, melhor, à 

comprovação de dano, há presunção ex lege de dano,
455

 de modo que, em havendo 

concorrência desleal [prática objetivamente aferida], a lei prevê que o agente [que 

concorreu deslealmente] seja condenado a ressarcir o prejudicado na exata medida dos 

benefícios auferidos com as práticas desleais [LPI 210 II]. Isso não significa que não exista 

dano com a prática de concorrência desleal, mas que se prescinde de sua exata 

demonstração para fins de ressarcimento, pois o prejudicado será ressarcido na medida 

daquilo que o concorrente desleal auferiu ilegitimamente com a prática. A norma assim o 

faz pois qualquer benefício que o agente venha a auferir em razão da prática de atos de 

concorrência desleal [ato ilícito] não merece a proteção legal, não se consubstancia em um 

interesse digno de proteção [pois fruto justamente de um comportamento contrário ao 

Direito]. Deste modo, a exemplo do que ocorre com o enriquecimento sem justa causa
456

, o 

causador do dano deve ressarcir tudo quando foi ―indevidamente auferido‖ [CC 884], pois a 

norma não protege a torpeza de seu ato. Evidentemente, o Direito não protege os interesses 

daquele causador do dano, daquele que praticou a concorrência desleal, de modo que tudo 

quanto lucrou, foi ―indevidamente auferido‖, ―sem justa causa‖ [CC 884]. 

    Isto não impede, evidentemente, caso o dano experimentado pelo 

prejudicado seja maior do que o lucro indevidamente auferido pelo concorrente desleal 

com a prática, que ele [prejudicado] demonstre e prove a extensão do dano que 

experimentou e seja ressarcido, nessa situação, na medida do dano experimentado [LPI 210 

                                                 
455

 Cfr. Adelaide Menezes LEITÃO. Estudos de direto privado, cit., § 9.3, 7, p. 169: ―A jurisprudência alemã 

para obstar a tais complicações promoveu as seguintes soluções: bastará ao lesado provar que a conduta 

lesiva potenciou um desvio de clientela, ou permitiu um desvio de clientela, ou justificou um benefício que o 

lesante não obteria se não tivesse havido um acto desleal. Presume-se o dano. Aos tribunais cabe a árdua 

tarefa de o quantificar, pressupondo-se para tal a colaboração da partes. No entanto, têm-se preconizado 

três tipos de soluções: valor de uma licença, lucros obtidos, lucros perdidos (Dreifache 

Schadensberechnung). Entende-se, assim, a obrigação de indemnizar a situações em que os danos não 

possuem uma demonstração cabal‖. 

456
 Em nosso ordenamento, a proibição do enriquecimento sem causa também está atrelada àquilo que foi 

ilegitimamente auferido, nesse sentido, conferir Jornada I STJ 35: ―Art. 884: a expressão ―se enriquecer à 

custa de outrem‖ do art. 884 do novo Cñdigo Civil não significa, necessariamente, que deverá haver 

empobrecimento‖. 
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I]. Aplicar-se-á, entre esses dois parâmetros legais [LPI 210 I e II
457

], sempre aquele que 

for maior, que seja mais favorável ao prejudicado
458

. 

    Assim, temos, na concorrência desleal, a prática de um ato ilícito objetivo e 

que tem como conseqüências jurídicas a cessação da prática e, no âmbito da 

responsabilidade civil decorrente desse ato ilícito, o dever de ressarcir ou pela extensão do 

dano ou pela extensão dos benefícios auferidos com a ilicitude [trata-se de modalidade 

especial de responsabilidade civil, é dizer, de responsabilidade civil decorrente de um dano 

presumido ex lege]. 

    A LPI promoveu, desse modo, uma objetivização do ato delitual [na esfera 

civil] da concorrência desleal [não preciso provar o animus nocendi do agente], bem como 

a dimensão do ressarcimento devido será ou em razão do meu prejuízo ou em razão 

daquilo que o causador da violação ilegitimamente auferiu. A vítima da concorrência 

desleal [para ensejar a responsabilidade civil] precisa tão-somente demonstrar e provar que 

houve atos desleais de concorrência e que esses atos se deram diretamente com ela, vítima; 

prescindindo da necessidade de provar intenção e demonstrar cabalmente a extensão do 

dano
459

. 

    Deste modo, podemos observar que a idéia de ato ilícito não está 

necessariamente atrelada à noção de responsabilidade civil. Inclusive, também sob a ótica 

do próprio instituto da responsabilidade civil perceber-se-á seu desprendimento da idéia de 

ilicitude, tanto que temos responsabilidade civil decorrente de ato ilícito quanto 

responsabilidade civil decorrentes de atos lícitos [em razão do risco]. 

                                                 
457

 LPI 210 I e II: ―pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I - os benefícios que o 

prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II - os benefícios que foram auferidos pelo 

autor da violação do direito‖ [destacamos]. 

458
 Nesse sentido, conferir Fábio ULHOA COELHO. Curso de direito comercial, vol. 1, 2.ª ed., São Paulo: 

Saraiva, 1999, Cap. 7, item 2.3, p. 190: ―Será sempre uma mera questão quantitativa a da operacionalização 

desses critérios: isto é, aplica-se o que resultar maior valor de indenização‖. 

459
 V. Adelaide Menezes LEITÃO. Estudos de direito privado, cit., p. 193: ―§ 9º. A cláusula geral surge no 

âmbito da responsabilidade civil por actos de concorrência desleal como uma norma de protecção, 

impondo-se a determinação dos interesses que a norma protege. Acresce que este subsistema da 

responsabilidade civil exige a flexibilização dos pressupostos do instituto, em especial do dano. Não 

obstante, preconiza-se, em sentido contrário ao que tem sido defendido, a especial relevância da 

responsabilidade civil no contexto da reacção ao ilícito civil de concorrência desleal. Evidenciando-se neste 

direito delitual especial uma dinâmica de objectivização da responsabilidade delitual que passa pela 

existência de tipos de perigo abstracto, pela flexibilização do juízo da culpa, pela ampliação do critério do 

dano e pela simplificação do nexo de causalidade. § 10º. A responsabilidade civil terá de ser combinada com 

o enriquecimento sem causa, de modo a cobrir todas as situações de deslealdade concorrencial‖. 
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    Nesse sentido, há a clássica noção de responsabilidade civil decorrente da 

prática de ato ilícito [CC 927 caput: ―Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo‖], dividindo-se essa forma de responsabilidade civil entre a 

prática de ilícito civil subjetivo [CC 186] e ilícito civil objetivo [CC 187]; mas o próprio 

instituto da responsabilidade civil não se esgota nessa modalidade [responsabilidade civil 

pela prática de ato ilícito, subjetivo ou objetivo]. 

    Em sendo assim, houve no atual CC a consagração da responsabilidade civil 

objetiva, ou seja, independentemente de culpa ou da prática de ato ilícito, é dizer, 

independentemente de ilicitude no comportamento do agente. É o que se extrai da redação 

do CC 927 par. ún., verbis: ―Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 

casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 

por sua natureza, risco para os direitos de outrem‖ [destacamos]. 

   Assim, interpretando-se a 1ª. parte do CC 927 par. ún. [―Haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa‖], usualmente, fala-se em ―presunção de culpa‖ 

[presunção de culpabilidade] ou ―inversão do onus probandi‖. Contudo, nessas hipóteses, 

não se vai muito além da idéia de ilicitude [presumida] no agir. 

   Tem-se, nessas hipóteses, que se presumiu a culpa [imprudência, imperícia 

ou negligência, v.g.] do agente, de modo que sua conduta foi ilícita, ainda que 

presumivelmente [presunção da culpa de que nos fala o CC 186 – ato ilícito]. 

   Daí muitos autores terem como requisito essencial da responsabilidade civil 

objetiva o ato ilícito [a conduta ilícita ou antijurídica
460

], não se perquirindo acerca da 

responsabilidade civil decorrente de um ato lícito. 

   Entretanto, a redação do CC 927 par. ún. nos parece consagrar também 

formas de responsabilidade civil independentemente da ilicitude ou da antijuridicidade da 

conduta do agente, tanto que, enquanto o CC 927 caput expressamente fala em ato ilícito 

[―Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo‖], o CC 

                                                 
460

 Nesse sentido, conferir Carlos Alberto MENEZES DIREITO e Sérgio CAVALIERI FILHO. Comentários ao 

novo código civil – da responsabilidade civil. Das preferências e dos privilégios creditórios (arts. 927 a 

965), vol. XIII, Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 2.ª tiragem (1.ª ed.), Rio de Janeiro: Forense, 2004, 

coment. 1 ao CC 927 par. ún., p. 145: ―Lembramos, então, que os princípios da responsabilidade subjetiva 

são aplicáveis à responsabilidade objetiva. Também aqui serão indispensáveis a conduta ilícita, o dano e o 

nexo causal‖ [destacamos]. Em sentido próximo, Nelson NERY JUNIOR e Rosa Maria de ANDRADE NERY. CC 

comentado
6
, cit., coment. 7 ao CC 927, p. 733: ―Pressupostos da responsabilidade civil extracontratual. 

Funda-se no ato ilícito absoluto, composto por elementos objetivos e subjetivos. São elementos objetivos do 

ato ilícito absoluto: a) a existência de ato ou omissão (ato comissivo por omissão), antijurídico (violadores 

de direito subjetivo absoluto ou de interesse legítimo); b) a ocorrência de um dano material ou moral; c) 

nexo de causalidade entre o ato ou a omissão e o dano‖ [destacamos]. 
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927 par. ún. omite tal referência [ao ato ilícito], falando apenas na obrigação de reparar 

independentemente de culpa [quando a lei assim o determinar ou em razão do risco da 

atividade]. 

   Assim sendo, especialmente em razão da 2ª. parte da redação do CC 927 

par. ún. [―quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 

risco para os direitos de outrem‖], parece-nos que o atual CC nos permite falar em 

responsabilidade civil por ato lícito
461-462-463

, em razão do risco da atividade. 

    Em razão da evolução por que passou o instituto da responsabilidade civil, 

em diversas situações jurídicas, conquanto não possa falar nem em culpa e nem em 

conduta ilícita, haverá, mesmo assim, o dever de reparar o dano causado. 

   O ordenamento jurídico, assim, volta seus olhos, em determinadas situações, 

tão-somente para o binômio dano [dano injusto] e nexo de causalidade entre conduta e 

dano [causa], ainda que não haja culpa ou antijuridicidade na conduta
464-465

. Como 

obtempera CASTANHEIRA NEVES: 

                                                 
461

 Admitindo responsabilidade civil por atos lícitos, cfr., entre outros, GISELDA Maria Fernandes Novaes 

HIRONAKA. Responsabilidade pressuposta, Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 2; GISELDA Maria Fernandes 

Novaes HIRONAKA. Responsabilidade pressuposta – Evolução de fundamentos e de paradigmas da 

responsabilidade civil na contemporaneidade, in Mario Luiz Delgado e Jones Figueirêdo Alves. Novo código 

civil - questões controvertidas. Responsabilidade civil (Série grandes temas de direito privado), vol. 5, São 

Paulo: Método, 2006, p. 199; Rogério Roberto Gonçalves de ABREU. Teoria do dano ilícito, in Mario Luiz 

Delgado e Jones Figueirêdo Alves. Novo código civil, vol. 5, cit., p. 512 e 517/519; Felipe Peixoto BRAGA 

NETTO. Teoria dos ilícitos civis, cit., em especial, p. 9 e 13; Rui STOCO. Tratado de responsabilidade civil
7
, 

cit., item 14, p. 167/169; António CASTANHEIRA NEVES. Pessoa, direito e responsabilidade, in António 

Castanheira Neves. Digesta – escritos acerca do direito, do pensamento Jurídico da sua metodologia e 

outros, 3º. Vol., Coimbra: Coimbra Editora, 2008, item 2, p. 131/133. 

462
 Falando em responsabilidade civil por ―factos lícitos‖, cfr. Mário Júlio de ALMEIDA COSTA. Direito das 

obrigações, 11.ª ed., Coimbra: Almedina, 2008, § 53, p. 656/658; e Mário Júlio de ALMEIDA COSTA. Noções 

fundamentais de direito civil, 4.ª ed. (com a colaboração de Henrique Souza Antunes), Coimbra: Almedina, 

2001, item 13.6.3, p. 118/119, em especial: ―Assim acontece quando, na hipótese de uma pessoa lesar, em 

benefício de um direito ou interesse juridicamente protegido e mediante a prática acto lícito, um direito ou 

interesse de outrem, a lei confira a este último uma pretensão de indemnização contra o beneficiário. Trata-

se, sem dúvida, de uma solução justa‖ [p. 118].   

463
 Cfr. Louis JOSSERAND. Evolução da responsabilidade civil, in RF, vol. 86, Rio de Janeiro: Revista 

Forense, junho/1941, p. 556/557: ―não convém admitir que somos responsáveis, não somente por nossos atos 

culposos, mas pelos nossos atos pura e simplesmente, pelo menos, bem entendido, se causaram um dano 

injusto, anormal a outrem? [...] Problema capital, que é o da objetivação da responsabilidade, da 

substituição do ponto de vista subjetivo pelo ponto de vista objetivo, da noção de culpa pela do risco [...] 

Assim o ponto de vista objetivo toma o lugar do ponto de vista subjetivo, e o risco toma o lugar da culpa, 

essa espécie de pecado jurídico‖. 

464
 Cfr. Rui STOCO. Tratado de responsabilidade civil

7
, cit., item 14, p. 168: ―A doutrina objetiva, ao invés de 

exigir que a responsabilidade civil seja a resultante dos elementos tradicionais (culpa, dano, vínculo de 

causalidade entre uma e outra), assenta-se na equação binária cujos pólos são o dano e a autoria do evento 

danoso. Sem cogitar da imputabilidade ou investigar a antijuridicidade do fato danoso, o que importa para 
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―A responsabilidade civil, por outro lado, a qual se começou por ser, tanto na 

responsabilidade contratual como na extracontratual, imputável igualmente a 

uma acção causante eticamente censurável pela culpa, logo se centrou no dano, 

enquanto a sanção deixou de ter menos um sentido ético, como a pena, do que 

um objectivo prático na reparação‖
466

. 

  

  Deste modo, mesmo quando se fala em ―presunção de culpa‖ ou ―inversão 

do onus probandi‖, ainda que presumida ex lege, culpa há [imprudência, imperícia ou 

negligência, v.g. – CC 186]. Nesse sentido, como acentua GISELDA HIRONAKA, ―culpa 

presumida, ainda que presumida, é culpa‖
467

, daí falar-se em presunção de responsabilidade
468

 

[responsabilidade pressuposta; présomption de responsabilité
469

] e não em presunção de 

culpa [que pressupõe reprovabilidade do ato em si], ou seja, a evolução do instituto da 

responsabilidade civil nos permite falar em responsável, mas não culpado [responsable, 

                                                                                                                                                    
assegurar o ressarcimento é a verificação se ocorreu o evento e se dele emanou o prejuízo. Tal ocorrendo, o 

autor do fato causador do dano é o responsável‖ [destacamos]. 

465
 Em sentido próximo, porém falando apenas em afastamento da noção de culpabilidade, cfr. Alvino LIMA. 

Culpa e risco, cit., item 25, p. 119/120: ―Dentro do critério da responsabilidade fundada na culpa não era 

possível resolver um sem-número de casos, que a civilização criara ou agravara; imprescindível se tornara, 

para a solução do problema da responsabilidade extracontratual, afastar-se do elemento moral, da pesquisa 

psicológica, do íntimo da agente, ou da responsabilidade de previsão ou de diligência, para colocar a 

questão sob um aspecto até então não encarado devidamente, isto é, sob o ponto de vista exclusivo da 

reparação do dano‖ [destacamos].   

466
 António CASTANHEIRA NEVES. Pessoa, direito e responsabilidade, in António Castanheira Neves. 

Digesta, 3º. Vol., cit., item 2, p. 132. Cfr., ainda, no mesmo autor, a seguinte passagem: ―O modelo posterior, 

que na sua evolução passou a ser o nosso, é bem diferente – simultaneamente mais complexo e de uma outra 

autonomia. Atrevendo uma designação, simplificante como aliás todas as categorias, talvez se possa dizê-lo 

um modelo de responsabilidade de sentido social. Decerto que a responsabilidade pessoal (ou pela culpa) 

não desapareceu, e seja já errado pensar o problema actual da responsabilidade civil, como se chegou a 

pensar, no quadro polémica entre a responsabilidade pela culpa e a responsabilidade pelo risco‖ [id., ibid.]. 

467
 GISELDA Maria Fernandes Novaes HIRONAKA. Responsabilidade pressuposta, cit., p. 295. 

468
 GISELDA Maria Fernandes Novaes HIRONAKA. Responsabilidade pressuposta, cit., p. 295. 

469
 GISELDA Maria Fernandes Novaes HIRONAKA. Responsabilidade pressuposta – Evolução de fundamentos 

e de paradigmas da responsabilidade civil na contemporaneidade, in Mario Luiz Delgado e Jones Figueirêdo 

Alves. Novo código civil, vol. 5, cit., p. 213. 
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mais non coupable
470

]. Trata-se de uma objetivação efetiva da responsabilidade civil em si 

mesma [e não objetivação da culpa
471

]. 

   Nesse contexto, há situações em que, pela natureza da obrigação [obrigação 

de resultado
472

], ou em razão do risco envolvido na atividade, a pessoa [física ou jurídica, 

de direito público
473

 ou privado], torna-se responsável independentemente de culpa ou de 

ilicitude em sua conduta. 

   Assim, nas obrigações de resultado, como, por exemplo, a obrigação 

decorrente do transporte
474-475

 ou do depósito de coisa [estacionamento
476

, v.g.]. Nessas 

                                                 
470

 Cfr. António CASTANHEIRA NEVES. Pessoa, direito e responsabilidade, in António Castanheira Neves. 

Digesta, 3º. Vol., cit., item 2, p. 133. 

471
 GISELDA Maria Fernandes Novaes HIRONAKA. Responsabilidade pressuposta – Evolução de fundamentos 

e de paradigmas da responsabilidade civil na contemporaneidade, in Mario Luiz Delgado e Jones Figueirêdo 

Alves. Novo código civil, vol. 5, cit., p. 203. Falando-se em ―objetivação da responsabilidade civil em face 

das atividades que, embora lícitas, são perigosas – e, por isso mesmo, geradoras de prejuízo ou danos‖ 

[idem, p. 214]. 

472
 Não ocorre, evidentemente, em obrigações de meio, em que a supressão do risco que muitas vezes lhe é 

inerente desnaturaria a própria razão de ser da obrigação, inviabilizando-a. Assim o é, p. ex., com a 

responsabilidade civil do médico, cuja supressão do risco inerente a essa atividade, caracterizada pela 

obrigação de meio e não de resultado, torná-la-ia inviável [Nesse sentido, cfr. a ressalva feita por Carlos 

Alberto MENEZES DIREITO e Sérgio CAVALIERI FILHO. Comentários ao novo CC, vol. XIII, cit., coment. 5 ao 

CC 927 par. ún., p. 150/153] (salvo a polêmica em torno da obrigação do médico em caso de cirurgia plástica 

puramente estética, na qual doutrina e jurisprudência se dividem). 

473
 Cfr. Cfr. António CASTANHEIRA NEVES, Pessoa, direito e responsabilidade, in António Castanheira 

Neves. Digesta, 3º. Vol., cit., item 2, p. 133; e Rui STOCO. Tratado de responsabilidade civil
7
, cit., item 14, 

p. 168/169. 

474
 Embora falando em presunção de culpa [cfr. D 2681/72 1º., 2.ª parte ―Será sempre presumida a culpa e 

contra esta presunção só se admitirá alguma das seguintes provas (...)‖], era o que ocorria nos casos de 

responsabilidade civil das estradas de ferro, que eram responsáveis inclusive por furto, do qual também eram, 

em última análise, vítimas, contudo não podendo opor, contra o proprietário da mercadoria, essa condição de 

vítima, tornando-se responsável objetivamente pelo transporte  [cfr. D 2681/72 1º., 1.ª parte ―As estradas de 

ferro serão responsáveis pela perda total ou parcial, furto ou avaria das mercadorias que receberem para 

transportar‖]. 

475
 Nesse sentido, há interessante precedente do STJ, em que uma transportadora de valores, exercendo 

atividade lícita [transporte], porém perigosa [por se tratar de transporte de valores], ainda que não tivesse 

sido, propriamente, negligente, pois se tratava de carro blindado, e sim vítima de um violento assalto em que 

foram usadas armas de alta potência [artilharia pesada, consistente na utilização de fuzis de uso 

exclusivamente militar], mesmo assim, ela foi condenada a indenizar a família de um transeunte, que veio a 

falecer em razão de ter sido atropelado pelo veículo desgovernado da transportadora, cujo motorista havia 

sido alvejado e abandonado a direção. Embora talvez não fosse possível falar em culpa propriamente dita, 

pois aparentemente a empresa havia tomado as cautelas necessárias [blindagem do veículo, v.g, ainda que 

insuficiente para uma artilharia tão pesada], sua condenação se deu em razão do risco da atividade: 

―EMENTA: Responsabilidade civil. Teoria do risco (presunção de culpa). Atividade perigosa (transportador 

de valores). Acidente de trânsito (atropelamento de terceiro). Inexistência de culpa da vítima (indenização). 

1. É responsável aquele que causa dano a terceiro no exercício de atividade perigosa, sem culpa da vítima. 
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hipóteses, caso o transportador ou o dono do estacionamento forem vítimas de furto, não 

poderão opor, essa condição de vítima, contra o proprietário da mercadoria ou do veículo, 

tornando-se responsáveis pelo ressarcimento. E, nessas hipóteses, nem sempre se poderá 

falar em ilicitude ou antijuridicidade de suas condutas, bem como nem sempre haverá 

culpa no agir. Contudo, mesmo sendo sua conduta lícita e não se havendo com culpa, ainda 

assim, permanecem responsáveis, posto que sua obrigação é de resultado. 

   Em se tratando de situações de risco [risco proveito
477

 ou risco criado
478

], de 

modo semelhante, também ocorre a responsabilização pressuposta do agente. 

   Assim, quando, por exemplo, quando se examinam as hipóteses de fraude 

na internet e risco bancário, em verdade, nem sempre será possível falar em culpa ou 

antijuridicidade na conduta do Banco, e, mesmo assim, ainda será ele responsável. Deste 

modo, ainda que o Banco tenha tomado as cautelas necessárias, não sendo, portanto, 

negligente ou imperito [culpa], mas mesmo assim um hacker tenha invadido o sistema e 

desviado valores de um cliente [clonando o cartão de crédito, v.g.], em verdade, o Banco 

também foi vítima da fraude, contudo não poderá eximir-se, mesmo assim, de sua 

                                                                                                                                                    
2. Ultimamente vem conquistando espaço o princípio que se assenta na teoria do risco, ou do exercício de 

atividade perigosa, daí há de se entender que aquele que desenvolve tal atividade responderá pelo dano 

causado. 

3. A atividade de transporte de valores cria um risco para terceiros. ‗Neste quadro‘, conforme o acñrdão 

estadual, ‗ não parece razoável mandar a família do pedestre atropelado reclamar, dos autores não 

identificados do latrocínio, a indenização devida, quando a vítima foi morta pelo veículo da ré, que explora 

atividade sabidamente perigosa, com o fim de lucro‘. Inexistência de caso fortuito ou força maior. 

4. Recurso especial, quanto à questão principal, fundado no art. 1.058 e seu parágrafo único do Cód. Civil, 

de que a Turma não conheceu, por maioria de votos‖. 

STJ, 3.ª T., REsp 185.659-SP, vencido o Min. Rel. Carlos Alberto Menezes Direito, Min. Nilson Naves 

relator designado,  m.v., j. 26.6.00, DJ em 18.9.00. 

476
 Sobre responsabilidade civil decorrente de furto de automóvel, cfr., entre outros, CAIO MÁRIO da Silva 

Pereira. Evolução da responsabilidade civil (pessoas de direito privado), in Caio Mário da Silva Pereira. 

Direito civil – alguns aspectos da sua evolução, 2.ª tiragem (1.ª ed.), Rio de Janeiro: Forense, 2001, item 14, 

p. 135/136. V., ainda, STJ 130 ―A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de 

veículo ocorridos em seu estacionamento‖. 

477
 Alvino LIMA. Culpa e risco, cit., item 25, p. 124: ―A questão da responsabilidade, que é mera questão de 

reparação dos danos, de proteção do direito lesado, de equilíbrio social, deve, pois, ser resolvida 

atendendo-se sómente àquele critério objetivo; quem guarda os benefícios que o acaso da sua atividade lhe 

proporciona, deve, inversamente, suportar os males decorrentes desta mesma atividade‖. 

478
 Sobre teorias do risco-proveito, risco profissional, risco excepcional, risco social ou risco criado, cfr., 

entre outros, CAIO MÁRIO da Silva Pereira. Instituições de direito civil – fontes das obrigações; contratos – 

declaração unilateral de vontade – responsabilidade civil, vol. III, 10.ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1999, 

item 282, p. 365/370. 
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responsabilidade perante o cliente, em razão do risco criado [risco proveito] ou, como se 

prefere modernamente, em razão da exposição a perigo [mise en danger ou exposition au 

danger
479-480

]. 

   Também ocorre tal responsabilização civil por ato lícito nos casos 

envolvendo danos decorrentes do estado de necessidade [CC 929
481

] ou, ainda, em muitos 

casos, a responsabilidade do empregador em casos de acidente de trabalho. 

    Logo, em diversas dessas situações denominadas comumente de 

responsabilidade civil objetiva, não há qualquer ilicitude na conduta do agente. Ao revés, 

traduz-se em verdadeira conduta lícita, mas, mesmo assim, caso haja dano, exsurgirá dessa 

conduta lícita, em razão do seu risco ou da natureza da obrigação [obrigação de resultado], 

o dever de indenizar. 

   E isso se repete em diversas outras situações jurídicas que não nos cabe 

examinar, pois fugiria ao escopo do trabalho. Nosso intuito nessa breve digressão foi 

apenas o de pontuar a inexorável separação que deve haver entre ato ilícito e 

responsabilidade civil. Assim, não é porque um ato é ilícito, que necessariamente exsurgirá 

o dever de indenizar; bem como, mesmo sendo o ato lícito, poderá, dele, exsurgir, em 

determinadas situações, o dever de indenizar. 

   Nesse contexto, o ―abuso de direito‖ permitiu a reconstrução ou a 

renovação do próprio conceito de ilicitude,
482

 permitindo-se falar, civilmente, em ato 

                                                 
479

 GISELDA Maria Fernandes Novaes HIRONAKA. Responsabilidade pressuposta, cit., p. 284. 

480
 Uma situação concreta veiculada na mídia [cfr. jornal Folha de São Paulo, 15 de abril de 2009, Caderno 

Dinheiro] denota interessante caso: o internauta assinante de um determinado provedor de internet, ao tentar 

acessar o site do banco, era direcionado automaticamente a uma página falsa que reproduzia fielmente a sítio 

eletrônico daquele referido banco. Nessa situação, temos que a atividade do banco é lícita e ele não se houve 

com culpa [não foi imperito nem negligente], pois não se tratava de vício em sua página na internet e, sim, de 

falha ocorrida no provedor. Nem mesmo em culpa in vigilando se poderia falar, pois quem contratou o 

provedor não foi o banco, e sim o próprio consumidor. Nessa situação, se houver dano ao consumidor [que 

também não se houve com culpa] e ele tiver a sua conta invadida por um hacker que se apoderou dos seus 

dados por meio daquele site falso, o banco poderá ser responsabilizado? E se o provedor for à falência ou não 

tiver patrimônio suficiente para ressarcir todos os consumidores lesados? Eles deverão, por isso, permanecer 

irressarcidos? Temos que não. Em nosso sentir, em razão do risco do negócio da atividade bancária, torna-se 

o banco responsável ainda que não tenha cometido ilícito nem se havido com culpa, não podendo, nessa 

hipótese, permanecer lesado o consumidor [podendo, é claro, que o banco demande o ressarcimento contra o 

provedor, mas não se eximir (ele, banco) da responsabilidade]. 

481
 Sobre responsabilidade civil e dano decorrente de estado de necessidade, cfr., entre outros, Mário Júlio de 

ALMEIDA COSTA. Direito das obrigações
11

, cit., § 53, p. 656/658; e Mário Júlio de ALMEIDA COSTA. Noções 

fundamentais de direito civil
4
, cit., item 13.6.3, p. 118/119. 

482
 Judith MARTINS-COSTA. Os avatares do abuso do direito e o rumo indicado pela boa-fé, in Mario Luiz 

Delgado e Jones Figueirêdo Alves. Novo código civil, vol. 6, cit., p. 523; e Judith MARTINS-COSTA. Os 
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ilícito objetivo, prescindido-se de culpa ou dano para sua caracterização, voltando-se os 

olhos tão-somente para a conduta [exercício] e para seu abuso objetivamente manifesto. 

   Assim, em verdade, a figura do ―abuso de direito‖ significa, no atual CC, a 

consagração de uma modalidade de ato ilícito objetivo [donde poderá exsurgir ou não o 

dever de indenizar, caso dele advenha, também, dano; CC 927 caput].
483

 

   Deste modo, do mesmo jeito que o CC 927 par. ún. está para a consagração 

da responsabilidade civil objetiva, o CC 187 está para a consagração de forma de ato 

ilícito objetivo. 

 

 

3.7.1. O “manifestamente” como requisito para configuração do ato ilícito objetivo do 

“abuso de direito”.  

 

  O CC 187 preceitua que ―Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 

bons costumes‖. 

   Nesse contexto, o advérbio ―manifestamente‖ expressamente compõe o tipo 

do ―abuso de direito‖ e deve, necessariamente, ser sopesado quando da aferição se uma 

determinada ação ou omissão configuram ou não exercício abusivo de uma posição 

jurídica. 

   Essa opção do nosso legislador é fruto da influência que a redação do CC 

suí. exerceu nas codificações posteriores [CC suí. 2.º: ―2. L‘abus manifeste d‘un droit n‘est pas 

protege par la loi‖ (destacamos)]. Assim, o CC suí. faz opção pela ―objetividade manifesta‖, 

caracterizadora do ―abuso de direito‖.
484

 

    Conquanto haja quem critique essa opção normativa, aduzindo que essa 

―circunstância não é elemento do ato abusivo‖,
485

 a verdade é a inserção desse advérbio cumpre 

                                                                                                                                                    
campos normativos da boa-fé objetiva: as três perspectivas do direito privado brasileiro, in Antonio 

Junqueira de Azevedo et al. (coord.). Princípios do novo código civil, cit., p. 411. 

483
 Em sentido contrário, fazendo identificação entre ―abuso de direito‖ e responsabilidade civil, v. Milton 

Flávio de Almeida Camargo LAUTENSCHLÄGER. Abuso do direito, São Paulo: Atlas, 2007, p. 103/104. 

484
 V. Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado

3
, tomo LIII, cit., § 5500, p. 

63/64. 

485
 Heloisa CARPENA. O abuso de direito no código civil de 2002 (art. 187): relativização dos direitos na 

ótica civil-constitucional, in Gustavo Tepedino (coord.). A parte geral do novo código civil
3
, cit., p. 416/417. 

Cfr., ainda, Teresa ANCONA LOPEZ. Exercício do direito e suas limitações, cit., p. 63. 
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importante função interpretativa do tipo normativo, servindo de ―válvula de segurança‖
486

, 

evitando-se o ―excessivo subjetivismo‖.
487

 

   Demais disso, deve-se partir sempre do pressuposto que o legislador não 

insere no texto normativo nenhum termo ou dispositivo desnecessário, inútil ou 

contraditório. Assim, se algum termo ou dispositivo se fez entranhar-se na norma, é preciso 

que se lhe busque qual sua ratio essendi. 

   Nesse sentido, as regras de hermenêutica ensinam que a lei não contém 

disposições inúteis [―Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit‖
488

], de sorte todos os termos da norma 

devem ser levados em conta para a exata compreensão e interpretação dos textos 

normativos. 

   Deste modo, quando se afirma que a norma, quando quis determinou, e 

quando não quis, silenciou-se, essa afirmação é rica em sua função interpretativa: significa 

inferir que se há alguma disposição na norma, essa disposição não é inútil e tem uma razão 

de ser, pois o legislador expressamente quis dizê-la [ubi lex voluit dixit]. 

   Assim, se a norma não contém termos supérfluos,
489

 é preciso, por 

conseguinte, que se lhe contextualizem os termos, buscando interpretar-lhe o real sentido 

[que não pode ser inútil nem contraditório; ao contrário, harmônico]. E essa exata 

compreensão da ratio essendi dos dispositivos que a norma, que se pretende interpretar, 

contém é absolutamente fundamental para que se lhe dê, a ela, norma, a correta 

interpretação. 

   Em sendo assim, tendo em vista que o ―abuso de direito‖ é, como vimos, 

uma ato ilícito objetivo, prescindido de análise acerca da intenção do agente, o advérbio 

―manifestamente‖ passa a cumprir relevante função interpretativa, evitando-se-lhe os 

                                                 
486

 Daniel M. BOULOS. Abuso do direito, cit., p. 164. 

487
 Carlos Alberto MENEZES DIREITO e Sérgio CAVALIERI FILHO. Comentários ao novo CC, vol. XIII, cit., 

coment. 3.5 ao CC 927 caput, p. 134. 

488
 Carlos MAXIMILIANO. Hermenêutica e aplicação do direito, 19.ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 

198: ―Quando a lei quis determinou; sobre o que não quis, guardou silêncio‖ [destacamos]. Cfr., ainda, 

Carlos Augusto de CARVALHO. Nova consolidação das leis civis vigentes em 11 de agosto de 1899, Rio de 

Janeiro: Francisco Alves, 1899, Capítulo IV – Da applicação e interpretação das leis, p. 19: ―Art. 62. – A 

ementa da lei facilita sua Inteligência. § 1.º No texto da lei se entende não haver phrase ou palavra inútil, 

supérflua ou sem effeito. Ass. 282 de 29 mar. 1770. – Ass. 305 de 22 out. 1778‖ [destacamos]. A esse 

respeito, v. Rubens Limongi FRANÇA. Hermenêutica jurídica, 7.ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, p. 28: ―Com 

a promulgação do Código Civil «de 1916», estas regras, que constituíam direito vigente, passaram para o 

campo doutrinário, mas, ainda assim, é inegável seu grande valor, tanto são prenhes de bom-senso e 

sabedoria‖. 

489
 Nesse sentido, v. Carlos MAXIMILIANO, Hermenêutica

19
, cit., p. 91; e Rubens Limongi FRANÇA, 

Hermenêutica
7
, cit., pp. 23/24. 
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excessos de imputar como ―abuso de direito‖ qualquer exercício de uma posição jurídica 

que seja aparentemente disfuncional.
490

 

   Desse modo, o manifestamente passa a funcionar como importante bitola 

interpretativa, de tal sorte que só se devem imputar abusivos os exercícios [ou omissões] 

que manifestamente excedam ―os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou 

pelos bons costumes‖, evitando que aplicação indiscriminada da figura do ―abuso de direito‖ 

acabe por ceifar o próprio exercício regular de uma posição jurídica [exercício dentro do 

espaço de liberdade concedido pela norma]. 

   Como pontua CALDAS AULETE, manifestamente quer significar ―de modo 

manifesto; claramente; com notoriedade‖.
491

 Sendo assim, para a caracterização do ―abuso de 

direito‖, é preciso que o exercício [ou omissão] tenham sido clamorosamente disfuncionais 

[notadamente disfuncional].
492

 

   Portanto, casuisticamente, a conduta deverá ser avaliada in concreto de 

forma objetiva, tendo como padrão o homo medius, para verificar-se se naquela situação 

concreta o exercício ou a omissão se deram de forma abusiva, excedendo de modo patente 

[notoriamente] os fins impostos pela norma ou pela boa-fé.  

   Assim, o ―abuso de direito‖ não se configurará porque ao intérprete a 

conduta lhe pareceu subjetivamente abusiva, mas, sim, porque objetivamente se lhe 

percebe o excesso manifesto.    
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 José de OLIVEIRA ASCENSÃO. A desconstrução do abuso do direito, in Mario Luiz Delgado e Jones 

Figueirêdo Alves. Novo código civil, vol. 4, cit., p. 40. 

491
 Caldas AULETE. Dicionário contemporâneo da língua portuguesa, vol. III, 4.ª ed. (atualizada e revista por 

Hamílcar de Garcia e com estudo de Antenor Nascentes), Rio de Janeiro: Delta, 1958, p. 3117.  V. também 

Antônio HOUAISS. Dicionário Houaiss da língua portuguesa, Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, acerca do 

advérbio manifesto: ―flagrante, notório, evidente‖. 

492
 Nelson NERY JUNIOR e Rosa Maria de ANDRADE NERY. CC comentado

6
, cit., coment. 9 ao CC 187, p. 

368. 
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3.8. O “abuso de direito” como conceito legal indeterminado. 

 

 

  Em comentários ao CC 187, boa parte da doutrina vem entendendo ser o 

―abuso de direito‖ uma cláusula geral.
493-494

 Contudo, em sendo essa afirmação verdadeira, 

isso significaria que ao juiz seria dado, caso houvesse numa determinada situação jurídica 

concreta ―abuso de direito‖, ―criar‖ a solução correta para o caso. 

   Isto porque é ponto característico e ínsito às cláusulas gerais
495

 o fato de 

que as soluções [efeitos] decorrentes de sua aplicação são criadas
496

 pelo juiz 

[evidentemente, não se traduzindo essa solução criada em arbitrariedade, e nem se 

traduzindo em apelo à discricionariedade do juiz
497

]. 

   Nesse sentido, em havendo uma determinada situação concreta que exija a 

aplicação de cláusulas gerais, a solução é criada, determinada, desenvolvida e mensurada 

pelo juiz, sempre à vista do caso concreto.
498

 

   Desse modo, isso significaria afirmar que se numa determinada situação 

concreta verificar-se que houve ―abuso de direito‖, os efeitos [solução] decorrentes da 

incidência do CC 187 seriam criados pelo juiz, conforme as circunstâncias do caso 

concreto. 

   Entretanto, em nosso sentir, venia maxima concessa, essa não parece ser o 

caso do ―abuso de direito‖; é dizer, em havendo ―abuso de direito‖ no caso concreto, a 

solução não é criada pelo juiz e, sim, dada pela própria norma. 

  Consubstanciando-se o ―abuso de direito‖ em ato ilícito [ilícito objetivo], as 

conseqüências dele decorrentes são, precisamente, as conseqüências que decorrem do 

próprio ato ilícito.
499

 

                                                 
493

 Nesse sentido, v., por exemplo, Judith MARTINS-COSTA. A boa-fé no direito privado, cit., p. 24 [nota 17] e 

p. 350 [nota 218] e p. 351; Daniel M. BOULOS. Abuso do direito, cit., p. 150/161; Teresa ANCONA LOPEZ. 

Exercício do direito e suas limitações, cit., p. 50; Milton Flávio de Almeida Camargo LAUTENSCHLÄGER. 

Abuso do direito, cit., p. 73/78; e Bruno MIRAGEM. Abuso do direito, cit., p. 103/109. 

494
 Aduzindo ser a figura do ―abuso de direito‖ um princípio geral de direito, v., entre outros, Carlos Alberto 

MENEZES DIREITO e Sérgio CAVALIERI FILHO. Comentários ao novo CC, vol. XIII, cit., coment. 3.4 ao CC 

927, p. 131/134. 

495
 Sobre cláusulas gerais, cfr. Judith MARTINS-COSTA. A boa-fé no direito privado, cit., § 4.1, p. 286 et seq. 

496
 V. Judith MARTINS-COSTA. A boa-fé no direito privado, cit., p. 296/303 e 324/329. 

497
 Judith MARTINS-COSTA. A boa-fé no direito privado, cit., p. 299. 

498
 Judith MARTINS-COSTA. A boa-fé no direito privado, cit., p. 328; verbis: ―Trata-se de cláusula geral 

porque, estando vagamente posta a fattispecie, toda a amplíssima gama dos efeitos decorrentes [...] será 

criada, determinada, desenvolvida e mensurada pelo juiz, sempre à vista do caso concreto‖. 
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   Neste sentido,
 
como pontuam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE 

ANDRADE NERY: 

 

―os institutos a seguir mencionados têm como efeitos: a) princípios gerais de 

direito – agem como regras de conduta e norteadoras da interpretação; b) 

cláusulas gerais – significam a manifestação dos princípios, a concretude dada 

pelo juiz aos princípios e aos conceitos indeterminados, criando as soluções 

adequadas; c) conceitos legais indeterminados – uma vez preenchidos, a solução 

já está predeterminada pela norma e, portanto, independe da função criadora do 

juiz. Nada obstante haja o dever legal de observância das cláusulas gerais de 

boa-fé, bons costumes e exercício do direito de acordo com seus fins econômicos 

e sociais (v., acima, coment. 5 CC 187), quando há desobediência a esses 

critérios ocorre efetivamente o abuso de direito, essa circunstância se amolda à 

figura do conceito legal indeterminado, pois, uma vez reconhecido, o sistema 

legal já tem a solução predeterminada para o caso: a ilicitude objetiva do ato. 

Não é cláusula geral porque o juiz não pode criar solução que repute adequada 

para o caso concreto, porque a solução já está predeterminada pela lei: 

declarar o ato como ilícito objetivo e dar-lhe a conseqüência do ato ilícito (v.g. 

indenização)‖.
500

 

 

   Assim, havendo ―abuso de direito‖, não há efeito ―criado‖ pelo juiz para o 

caso concreto, e, sim, aplicação dos próprios consectários legais previstos pelo 

ordenamento jurídico para a prática do ato ilícito. 

   A esse respeito, um paradigmático acórdão do SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA ilustra bem a questão.
501

  

   Tratava-se de caso envolvendo Recurso Especial [REsp 1063343/RS] que, 

em razão da multiplicidade de recursos fundados em questão jurídica idêntica, o STJ havia 

determinado, nos termos do CPC 543-C [dispositivo incluído pela Lei de Recursos 

Repetitivos], sua afetação à 2.ª Seção, a fim de firmar o entendimento acerca da matéria. 

                                                                                                                                                    
499

 Jorge Manuel COUTINHO DE ABREU. Do abuso de direito, cit., p. 76, verbis: ―Logo, as conseqüências do 

comportamento abusivo têm de ser as mesmas de qualquer actuação sem direito, de todo acto (ou omissão) 

ilícito‖. 

500
 Nelson NERY JUNIOR e Rosa Maria de ANDRADE NERY. CC comentado

6
, cit., coment. 10 ao CC 187, p. 

387/388 [cfr., ainda, a esse respeito, Nelson NERY JUNIOR e Rosa Maria de ANDRADE NERY. CC comentado
6
, 

cit., coments. prelims. 12/25 ao CC 1.º, p. 189/192]. 

501
 STJ, Corte Especial, QO no REsp 1063343/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.12.2008, m.v., DJU 

4.6.2009. 
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   Quando já iniciado o procedimento de julgamento, tendo sido incluído em 

pauta para ser julgado, houve, nos termos do CPC 501,
502

 declaração de desistência do 

recurso; foi, então, suscitada Questão de Ordem. 

   No julgamento da Questão de Ordem suscitada, o STJ – sob o argumento de 

que haveria prevalência do interesse público no julgamento da lide [ante sua afetação à 2.ª 

Seção, nos termos do CPC 543-C] e que haveria limites ao exercício do direito subjetivo da 

parte de desistir do recurso
503

 – houve por bem ―indeferir‖ a desistência recursal formulada 

pela parte. 

   De fato, em nosso sentir, o ―abuso de direito‖ se aplica ao exercício de todas 

as posições jurídicas [aplica-se a todas as prerrogativas jurídicas: quer se trate de 

liberdades, faculdades, direitos potestativos, poderes; em suma, posições e situações 

jurídicas subjetivas], e a situação do caso concreto parece, em tese, configurar hipótese de 

―abuso de direito‖, precisamente, abuso no exercício do direito de desistir do recurso. 

   Contudo, o problema reside justamente na solução dada ao caso concreto 

[daí toda a polêmica doutrinária que esse acórdão suscitou]. 

   Temos que a desistência recursal se traduz em ato jurídico unilateral, que 

prescinde de anuência da parte contrária, bem como prescinde de homologação. É dizer, 

opera seus efeitos jurídicos por si só, desde o momento em que o desejo de desistir é 

manifestado [em consonância com os termos do CPC 158
504

]; assim, a parte declara sua 

vontade de desistir do recurso e, como conseqüência, o recurso tem de ser extinto.
505

 

   Deste modo, tratava-se de direito potestativo da parte, que sequer se 

sujeitava à homologação judicial para produzir efeitos, o que, evidentemente, não o impede 

de configurar ―abuso de direito‖ e sofrer as conseqüências legais decorrentes dessa 

desistência abusiva.  

                                                 
502

 CPC 501: ―O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, 

desistir do recurso‖. 

503
 Nos termos do voto da Min. Relatora: ―A disposição legal revela com clareza e precisão o direito 

subjetivo do recorrente desistir do recurso interposto sempre que lhe parecer conveniente. No entanto, há 

orientações doutrinária e jurisprudencial estabelecendo que há limites para o exercício desta faculdade, por 

exemplo, quando evidenciado o interesse do recorrente de efetuar manobras que permitam vislumbrar 

ofensa ao dever de lealdade processual‖. 

504
 CPC 158: ―Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, 

produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais‖. 

505
 Cfr. Nelson NERY JUNIOR e Rosa Maria de ANDRADE NERY. CPC comentado

10
, cit., coment. 1 e 3 ao CPC 

501, p. 831/832. 
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   Entretanto, o CPC contém normas explicitando as conseqüências jurídicas 

decorrentes de ―abuso de direito‖
506

 e, entre elas, não se vislumbra a possibilidade de 

supressão ou impedimento do direito da parte de desistir do recurso. 

   Em verdade, tratava-se de caso em que, se de fato configurado o exercício 

abusivo do direito de desistir do recurso dever-se-lhe-iam terem sido aplicadas as sanções 

de litigância de má-fé. 

   A supressão ou impedimento do direito da parte de desistir do recurso 

equivaleria a, em se vislumbrando, em um determinado caso concreto, ―abuso de direito‖ 

de recorrer, o Tribunal de Justiça, em vez de julgar o recurso e punir a parte com litigância 

de má-fé, optasse por lhe suprimir o próprio exercício do direito de recorrer. 

   Essas soluções heterodoxas poderiam ser possíveis caso se tratasse, o 

―abuso de direito‖, de cláusula geral [de sorte que o efeito seria criado pelo intérprete]; 

contudo, como o ―abuso de direito‖ é, em verdade, conceito legal indeterminado, a sua 

conseqüência jurídica já nos é dada previamente pela norma. 

   Toda a forte polêmica que surgiu em razão da opção feita pelo STJ foi fruto 

exatamente em ter-se dado conseqüência jurídica diversa da prevista na norma. 

   No âmbito do direito civil, em havendo exercício abusivo da posição 

jurídica, a supressão do exercício de um direito ou a proibição da prática de um 

determinado ato são possíveis pois essas conseqüências jurídicas estão insertas dentro das 

sanções possíveis para a prática de um ato ilícito civil [tutelas inibitórias e supressio, v.g.], 

de modo que, em havendo a configuração de um ilícito civil objetivo decorrente de ―abuso 

de direito‖, ao intérprete é dado, conforme a situação concreta, aplicar as sanções de 

supressão ou de proibição, especialmente quanto esse exercício abusivo for apto a causar 

dano a outrem [não compreendido aqui o dano a outrem como mera alegação de 

prevalência do interesse público,
507

 como o fez o STJ no referido acórdão, posto que, como 

vimos, a mera fundamentação de existência de interesse público não pode se traduzir em 

negação dos direitos subjetivos; é preciso que concretamente se demonstrem as reais lesões 

ao interesse público, sendo que, no referido caso, como se tratava de julgamento 

                                                 
506

 Sobre as conseqüências jurídicas decorrentes do ―abuso de direito‖ no processo civil, v. Rui STOCO. 

Abuso do direito e má-fé processual, cit., p. 97/98 e 132 et seq. 

507
 Nos termos do voto da Min. Relatora: ―A todo recorrente é dado o direito de dispor de seu interesse 

recursal, jamais do interesse coletivo‖. O interesse público não pode transformar-se em panacéia que acabe 

por negar os direitos subjetivos; o direito subjetivo tem como razão de ser e como nascedouro justamente 

significar uma proteção do indivíduo contra o Estado. V., amplamente, Nelson NERY JUNIOR. Público vs. 

privado?: a natureza constitucional dos direitos e garantias fundamentais, in Ives Gandra Martins e 

Francisco Rezek. Constituição federal, cit., p. 229 et seq. 
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envolvendo ―recursos repetitivos‖ isso significa que há multiplicidade de outros recursos 

com idêntica fundamentação jurídica e que poderiam servir a orientação jurisprudencial da 

Corte
508

]. 

   No processo civil, os consectários jurídicos decorrentes de um exercício 

abusivo da posição jurídica não incluem a supressão ou proibição do exercício
509

 

[supressão ou proibição do direito de ação (por ―abuso de direito‖ na propositura de 

ações
510

); supressão ou proibição do direito de recorrer (por ―abuso de direito‖ no direito 

de recorrer)]; era, em nosso sentir, situação para sanção por litigância de má-fé.  

   A interpretação dos conceitos legais indeterminados é, como pontuaram 

WOLFF, BACHOF e STOBER, essencialmente ―uma questão de direito‖
511

 e sua solução deve ser 

dada, objetivamente,
512

 a partir e dentro do próprio ordenamento jurídico, conforme as 

conseqüências previstas por ele.   

   Sendo assim, temos que, em nosso sentir, o ―abuso de direito‖ se traduz em 

conceito legal indeterminado [e não em cláusula geral], tendo como conseqüência jurídica 

justamente as sanções previstas na norma para aquele ilícito. 

                                                 
508

 Nos termos do voto da Min. Relatora: ―Não se pode olvidar outra grave conseqüência do deferimento de 

pedido de desistência puro e simples com base no art. 501 do CPC, que é a inevitável necessidade de 

selecionar novo processo que apresente a idêntica questão de direito, de ouvir os amicus curiae, as partes 

interessadas e o Ministério Público, oficiar a todos os Tribunais do país, e determinar nova suspensão, 

sendo certo que a repetição deste complexo procedimento pode vir a ser infinitamente frustrado em face de 

sucessivos e incontáveis pedidos de desistência‖. Maxima venia concessa, esse argumento não nos parece 

idôneo, em se tratando de situação envolvendo multiplicidade de outros recursos com idêntica 

fundamentação jurídica, a suprimir à parte seu direito subjetivo [direito potestativo] de desistir do recurso. 

509
 Pode haver, evidentemente, críticas de lege ferenda, pugnando por punições mais severas para o ―abuso de 

direito‖ processual. 

510
 Nesse sentido, quando centenas de fiéis de uma determinada religião passaram a processar em diversos 

cantos do país o jornal ―Folha de São Paulo‖, em flagrante situação de exercício abusivo no direito de ação, 

as soluções do Poder Judiciário foram, corretamente, pela sanção por litigância de má-fé, mas não houve 

supressão do próprio exercício do direito de ação [vedando-se-lhe a distribuição, v.g.]; as ações foram 

julgadas, ainda que para serem extintas, sem sentença de mérito, por ausência de condição da ação [CPC 3.º].  

511
 Hans Julius WOLFF, Otto BACHOF e Rolf STOBER. Direito administrativo, vol. 1, Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2006, p. 450. 

512
 Cfr. Eduado GARCÍA DE ENTERRÍA. Democracia, jueces y control de la administración, 6.ª ed., Navarra: 

Aranzadi (Thomson/Civitas), 2009, p. 147 e 256: ―Lo primero que hay que notar es que esta figura de los 

conceptos jurídicos indeterminados no es una construcción teórica, sino una técnica que emplean – y han 

empleado siempre – precisamente las leyes. La Ley prohíbe la «competencia desleal», fija los standarts de 

conducta del «buen padre de familia» o de la «diligencia del buen comerciante», prohíbe el «abuso de 

derecho» o impone la «buena fe», etc. No cabría legislar sin utilizar ese tipo de conceptos y cuando las 

partes en un proceso discrepan sobre su aplicación al caso parece claro que corresponde al juez determinar 

si el supuesto de hecho discutido se acomoda o no a este tipo de conceptos a los que la Ley ha conectado 

alguna consecuencia jurídica  […] Para aplicar el concepto será preciso determinar si se da o no se da en el 

caso concreto, y aunque la ambigüedad sea patente en los momentos del amanecer y del atardecer, el juez 

tendrá que decidir objetivamente, y en función de los hechos (nunca por su propia y libre decisión, como se 

comprende)‖ [destacamos]. 
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   Em verdade, trata-se o ―abuso de direito‖ de conceito legal indeterminado 

que contém cláusulas gerais [três cláusulas gerais; finalidade, função social e boa-fé (ou 

fim econômico ou social, boa-fé e bons costumes)
513-514

]. 

   Nesse ínterim, diante de um caso concreto, o juiz deve fazer uma 

interpretação contextual, situacional, a fim de aferir-se se o exercício [ou omissão] da 

posição jurídica se deu de forma abusiva ou não [à luz das cláusulas gerais; finalidade, 

função social e boa-fé], e, preenchidos os elementos e reconhecido o exercício abusivo, 

deve aplicar-lhe as sanções previstas no próprio ordenamento jurídico para aquele tipo de 

ilicitude.
515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
513

 Nelson NERY JUNIOR e Rosa Maria de ANDRADE NERY. CC comentado
6
, cit., coment. 5 ao CC 187, p. 

368. 

514
 Embora a autora seja defensora do ―abuso de direito‖ como cláusula geral, v. a seguinte passagem em sua 

obra, a partir do pensamento de Andrea Belvedere: ―Assim, se indicada pela expressão cláusula geral a 

noção de ‗boa-fé‘ constante do § 242 do BGB, tanto poderemos dizer essa noção caracteriza uma cláusula 

geral quanto um conceito indeterminado. Afirma, por isso, que seria mais indicado, quando se pretende 

atingir o primeiro significado, referir a expressão ‗norma que contém uma cláusula geral’, ao invés de 

aludir à cláusula geral, tout court‖ (destacamos) [Judith MARTINS-COSTA. A boa-fé no direito privado, cit., 

p. 326]. 

515
 Sobre os efeitos e as possíveis sanções decorrentes do exercício abusivo de uma posição jurídica, v. PIRES 

DE LIMA e ANTUNES VARELA. Código civil anotado, vol. I (artigos 1º. A 761º.), 4.ª ed., com a colaboração de 

M. Henrique Mesquita, Coimbra: Coimbra Editora, 1987, coments. ao CC port. 334º, p. 299/300; Nelson 

NERY JUNIOR e Rosa Maria de ANDRADE NERY. CC comentado
6
, cit., coment. 11/12 ao CC 187, p. 369; e 

Bruno MIRAGEM. Abuso do direito, cit., p. 175 et seq. Cfr., ainda, Felipe Peixoto BRAGA NETTO. Teoria dos 

ilícitos civis, cit., em especial, p. 99 et seq. 
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3.9. O “abuso de direito” como preceito de ordem pública. 

 

 

   Comentando as principais inovações contidas no então projeto de código 

civil, RUY ROSADO ponderava ser a figura do ―abuso de direito‖ talvez a mais importante 

inovação [ao menos do ponto de vista obrigacional] do projeto, faltando-lhe tão-somente 

consignar expressamente tratar-se de preceito de ordem pública; verbis: 

 

―O art. 186 do Projeto prevê: 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. Essa talvez seja, do ponto de vista 

do Direito Obrigacional, a cláusula mais rica do Projeto. Reúne, em um único 

dispositivo, os quatro princípios éticos que presidem o sistema: o abuso de 

direito, o fim social, a boa-fé e os bons costumes. Bastaria acrescentar a ordem 

pública para tê-los todos à vista‖
516

 [destacamos]. 

 

   De fato, tal a relevância de que desfruta o preceito jurídico que explicita que 

o uso e gozo [inclusive o não-agir, omitir-se] das posições jurídicas não são ilimitados – 

devendo ser exercidos dentro do espaço de liberdade de que cada um pode gozar, 

viabilizando igual gozo pelos demais, permitindo a coexistência de liberdades [integração 

de liberdades coexistentes],
517

 de modo que, nesse contexto, seu exercício é limitado pela 

própria finalidade da posição jurídica [ratio essendi], pela sua função social, e pela boa-fé 

– seria interessante que a norma contivesse explícito comando afirmando tratar-se de 

preceito de ordem pública. 

   Em outros ordenamentos, Grécia e Japão, o reconhecimento da relevância 

desse instituto é tamanho que a proibição ao exercício abusivo [ou inadmissível] das 

posições jurídicas foi alçado à condição de preceito constitucional. Nesse sentido, ambas 

as Constituições [CF gr. 25;
518

 e CF jap. 12
519-520

], contêm disposições categoricamente 

                                                 
516

 RUY ROSADO de Aguiar Junior. Projeto do código civil – as obrigações e os contratos, in RT, vol. 775, 

São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 23. 

517
 Immanuel  KANT. Metafísica dos costumes, Parte I, cit., p. 37; e Judith MARTINS-COSTA. Os avatares do 

abuso do direito e o rumo indicado pela boa-fé, in Mario Luiz Delgado e Jones Figueirêdo Alves. Novo 

código civil, vol. 6, cit., p. 541. 

518
 CF gr. 25 [de 1975], verbis: ―1. The rights of man as an individual and as a member of the society are 

guaranteed by the State and all agents of the State shall be obliged to ensure the unhindered exercise thereof. 

2. The recognition and protection of the fundamental and inalienable rights of man by the State aims at the 

achievement of social progress in freedom and justice.  3. The abusive exercise of rights is not permitted. 4. 
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vedando o abuso no exercício das posições jurídicas, preconizando expressamente que o 

exercício deve dar-se de forma responsável e em consonância com sua ―função social‖ 

[―public welfare‖]. É o reconhecimento constitucional da limitação ao exercício dos direitos e 

liberdades dos cidadãos, condenando-se-lhe o exercício abusivo das posições jurídicas. 

   No mesmo sentido, é a disciplina da União Européia sobre o tema, de modo 

que houve expressa condenação ao ―abuso de direito‖ na Carta dos Direitos Fundamentais 

da União Européia [CDF un.eur.]. 

   Assim, já em seu Preâmbulo, a CDF un.eur. explicita o espaço de liberdade 

dentro do qual devem ser exercidas as posições jurídicas, se lhes impondo, aos cidadãos, 

deveres e responsabilidades do gozo [exercício] desses direitos e liberdades que lhes são 

concedidos pelo ordenamento jurídico.
521-522

 E essa Carta democrática [conseguintemente, 

compromissada com a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a justiça, a segurança, a 

igualdade e a solidariedade] contém, ainda, em seu bojo expressa condenação ao ―abuso de 

direito‖ [CDF un.eur. 54.º
523

]. 

   Essa concepção adotada pela CDF un.eur., pela CF gr. e pela CF jap. 

corresponde, precisamente, à que entendemos como a moderna concepção do ordenamento 

                                                                                                                                                    
The State has the right to claim of all citizens to fulfil the duty of social and national solidarity‖ 

[destacamos]. 

519
 CF jap. 12: ―The freedoms and rights guaranteed to the people by this Constitution shall be maintained by 

the constant endeavor of the people, who shall refrain from any abuse of these freedoms and rights and 

shall always be responsible for utilizing them for the public welfare‖] (destacamos). 

520
 Esse preceito da CF jap. condenando o ―abuso de direito‖ vem imediatamente após a CF jap. garantir os 

direitos fundamentais do cidadão: CF jap. 11: ―The people shall not be prevented from enjoying any of the 

fundamental human rights. These fundamental human rights guaranteed to the people by this Constitution 

shall be conferred upon the people of this and future generations as eternal and inviolate rights‖. Cfr., ainda, 

CF jap. 13 [―All of the people shall be respected as individuals. Their right to life, liberty, and the pursuit of 

happiness shall, to the extent that it does not interfere with the public welfare, be the supreme consideration 

in legislation and in other governmental affairs‖ [destacamos]. 

521
 CDF un.eur. Preâmbulo: ―Consciente do seu património espiritual e moral, a União baseia-se nos valores 

indivisíveis e universais da dignidade do ser humano, da liberdade, da igualdade e da solidariedade; 

assenta nos princípios da democracia e do Estado de direito. Ao instituir a cidadania da União e ao criar 

um espaço de liberdade, de segurança e de justiça, coloca o ser humano no cerne da sua acção [...] gozo 

destes direitos implica responsabilidades e deveres, tanto para com as outras pessoas individualmente 

consideradas, como para com a comunidade humana e as gerações futuras‖ [destacamos]. 

522
 Sobre a força prescritiva dos Preâmbulos, v. Nelson NERY JUNIOR e Rosa Maria de ANDRADE NERY. CF 

comentada
2
, cit., coments. 5/6 à CF Preâmbulo. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já admitiu que os valores 

contidos no preâmbulo norteiam a Constituição, reconhecendo-lhe, em voto da lavra da Min. Cármen Lúcia, 

a força normativa: STF, Pleno, ADIn 2649, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 8.5.2008, v.u. 

523
 CDF un.eur. 54.º: ―Proibição do abuso de direito. Nenhuma disposição da presente Carta deve ser 

interpretada no sentido de implicar qualquer direito de exercer actividades ou praticar actos que visem a 

destruição dos direitos ou liberdades por ela reconhecidos, ou restrições maiores desses direitos e 

liberdades que as previstas na presente Carta‖ [destacamos]. V., ainda, CDF un.eur. 52.º (―Âmbito dos 

direitos garantidos‖) e 53.º (―Nível de protecção‖). 
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jurídico em um Estado Democrático de Direito [exercício democrático das posições 

jurídicas], permeado pela socialidade [solidariedade] que lhe é inerente. Ou seja, uma 

concepção que é construída a partir das idéias da dignidade da pessoa humana e da 

pacificação social [convivência em sociedade (coexistência de liberdades); é dizer: 

segurança, liberdade, igualdade, justiça], proclamando, assegurando e garantido os direitos 

e liberdades fundamentais do Homem [cidadão, indivíduo], contudo repudiando 

expressamente que esses direitos e liberdades assegurados sejam usados de modo abusivo e 

causando danos aos demais concidadãos [repudiando a tese da absolutidade], de modo que 

os direitos e liberdades [em suma, as posições jurídicas] devam, pois, ser exercitados 

dentro do espaço de liberdade [finalidade, função social e boa-fé] concedido pelo Estado 

Democrático de Direito. 

   Em nosso ordenamento, conquanto não haja previsão constitucional a 

respeito e não obstante o fato de a redação do CC 187 não conter disposição expressa 

consignando tratar-se de preceito de ordem pública, entendemos que a vedação ao 

exercício abusivo [ou inadmissível] das posições jurídicas é, sim, preceito de ordem 

pública.
524-525

    

   Essa conceituação do ―abuso de direito‖ como preceito de ordem pública 

decorre, como pontua OLIVEIRA ASCENSÃO, do que dispõe o CC 2035 par. ún.:
526

 

 

―Temos porém um apoio no art. 2.035 § único CC/2002, que qualifica como 

regras de ordem pública as relativas à função social da propriedade e do 

                                                 
524

 Nesse sentido, Nelson NERY JUNIOR e Rosa Maria de ANDRADE NERY. CC comentado
6
, cit., coment. 4 e 

13 ao CC 187, p. 368/369; e Daniel M. BOULOS. Abuso do direito, cit., p. 169/171. 

525
 No direito estrangeiro, cfr. Eugenia DACORONIA. The evolution of the Greek civil law, cit., p. 294: ―The 

personal motives of the oblige, although material, are not determinative. According to established 

jurisprudence, all private rights, patrimonial, extra-patrimonial, or facultative, are subject to the limitations 

of art. 281, including rights derived from juridical acts or from rules of public order, and extending into 

areas outside the civil law. Art. 281 is itself a rule of public order that cannot be derogated from by contrary 

agreement. It is disputed whether the abusive exercise of a right may be taken into account ex officio by the 

court, but it may be raised by the affected party at any stage of the proceedings, provided the supporting 

facts were pleaded timely. The abusive exercise of a right is not merely ―not sanctioned‖, but is 

―prohibited‖. This means that if the abusive exercise of the right took the form of a juridical act, the act will 

be void. Otherwise, it may give rise to an action for injunction and potentially to a claim for compensation‖ 

[destacamos]. 

526
 A redação do CC 2035 par. ún. é exemplificativa e não esgota os preceitos de ordem pública presentes no 

corpo do CC, como se depreende dos seus dizeres: CC 2035 Par. ún. ―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‖ [destacamos]. O uso da expressão ―tais como‖ demonstra tratar-se de 

figura exemplificativa, não esgotando, portanto, o rol de preceitos de ordem pública previstos na codificação. 

V., também, Nelson NERY JUNIOR e Rosa Maria de ANDRADE NERY. CC comentado
6
, cit., coment. 2 ao CC 

2035 par. ún., p. 369  
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contrato. O preceito é relativo às convenções, mas dele retira-se facilmente a 

extensão da qualificação da ordem pública também para o próprio exercício. 

Daqui resulta que a contrariedade do exercício à função social deve ser 

oficiosamente apreciada em juízo‖.
527

 

 

   Demais disso, ainda que não houvesse a disposição do CC 2035 par. ún., 

mesmo assim o ―abuso de direito‖ se traduziria em preceito de ordem pública, como 

expressão do princípio constitucional da solidariedade, atribuindo condição de 

supereficácia à norma relativa ao ―abuso de direito‖, em razão da limitação que ela impõe 

ao exercício das posições jurídicas pela função social e pela boa-fé. O Estado Democrático 

de Direito pressupõe e assegura também um exercício democrático [finalidade (ratio 

essendi), função social e boa-fé] das posições jurídicas. 

   Em sendo assim, temos que o preceito contido no CC 187 [―abuso de 

direito‖] consubstancia-se em preceito de ordem pública e, como tal, podendo ser alegado 

a qualquer tempo em instâncias ordinárias, devendo, ainda, ser conhecido ex officio pelo 

juiz e a qualquer tempo nas instâncias ordinárias.
528

 

   Convém, entranto, consignar que, mesmo em se tratando de preceito de 

ordem pública, o juiz, caso a questão não tenha sido objeto de alegação entre as partes, se 

for fundamentar sua decisão em um preceito de ordem pública [o ―abuso de direito‖, v.g.], 

agindo, portanto, ex officio, deverá franquear às partes o direito de tomar conhecimento 

prévio dessa possibilidade [sem que isso se traduza em antecipação do entendimento do 

magistrado; o juiz não antecipa a sentença, apenas, vislumbrando a possibilidade de 

                                                 
527

 José de OLIVEIRA ASCENSÃO. A desconstrução do abuso do direito, in Mario Luiz Delgado e Jones 

Figueirêdo Alves. Novo código civil, vol. 4, cit., p. 49. 

528
 Nesse sentido, conferir Nelson NERY JUNIOR. Teoria geral dos recursos

6
, cit., item 3.4.1.1, p. 292/293, 

verbis: ―A exigência é constitucional, de modo que a lei ordinária (CPC e leis federais extravagantes) não 

pode dispensá-la. Assim, quando o CPC 267 § 3º. e 301 § 4º., ao tratarem das questões de ordem pública, 

determinam que o juiz ou tribunal deve conhecê-las ex officio, a qualquer tempo e grau de jurisdição, 

devemos entender grau ‗ordinário‘ de jurisdição, pois sñ assim a interpretação dessas normas do CPC 

estará conforme a Constituição (verfassungsmässige Auslegung von Gesetzen). Por essa razão não se pode 

levar ao conhecimento do STF e do STJ matérias de ordem pública pela primeira vez, isto é, se não 

constarem expressamente do acñrdão ou decisão, isto é, se não estiverem ‗dentro‘ do ato judicial que se 

quer impugnar. Caso o juízo ou tribunal de origem não se tenha pronunciado sobre a matéria de ordem 

pública, não terá ‗decidido‘ essa matéria, sendo inadmissível RE e REsp sobre essa questão não decidida. 

Para o cabimento dos recursos excepcionais é necessário que a matéria constitucional ou federal que se 
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tenha a matéria como prequestionada. É suficiente, para tanto, que a questão tenha sido efetivamente 

‗decidida‘, conforme o exige a CF 102 III e 105 III‖. Conferir, ainda, Nelson NERY JUNIOR e Rosa Maria de 

ANDRADE NERY. CPC comentado
10

, cit., coment. 26 e 27 ao CPC 267 § 3.º e coment. 23 ao CPC 301 § 4.º. 
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incidência de preceito de ordem pública, dá conhecimento às partes tão-somente dessa 

possibilidade] e de manifestar-se a respeito, evitando-se-lhe a decisão surpresa.
529

 

   A esse respeito, como pontua NELSON NERY JUNIOR: 

 

―As atribuições que têm sido conferidas ao juiz pelas modernas leis do processo 

implicam poder, dever e responsabilidade, como é curial [...] A proibição de 

haver decisão surpresa no processo, decorrência da garantia instituída pelo 

princípio constitucional do contraditório, enseja ao juiz o poder-dever de ouvir 

as partes sobre todos os pontos do processo, incluídos os que possivelmente 

poderão ser decididos por ele, seja a requerimento da parte ou interessado, seja 

ex officio. Trata-se da proibição da sentença de ‗terceira via‘ [...] não somente 

como decorrência da garantia do contraditório (proibição de decisão-surpresa), 

mas como limite à atividade do juiz no processo [...] exigência da lealdade 

processual [boa-fé do Poder Judiciário] e um elemento do devido processo‖.
530-

531
 

 

   Deste modo, não obstante ser o ―abuso de direito‖ preceito de ordem 

pública,
532

 podendo ser decidido ex officio, a proibição de decisão surpresa impõe ao 

magistrado o poder-dever de dar ciência às partes dessa possibilidade, para que possam 

defender-se e reagir, em atenção aos princípios do devido processo legal e da garantia do 

contraditório, transcorrendo o processo sob o manto da lealdade processual. 

 

 

                                                 
529
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Conclusão: 

 

 

    Ao longo deste trabalho, procuramos demonstrar que os direitos subjetivos, 

se outrora foram tidos como absolutos, não mais são contemplados desta maneira no 

Direito Moderno. 

   Desde a Constituição Mexicana de 1917 e da Constituição Weimar, de 1919, 

o Estado, e, por conseguinte, o próprio Direito, passam a ser vistos sob um prisma mais 

social. Respeitando-se a individualidade [sem negar os direitos subjetivos], mas 

permeando-a pela socialidade. 

   Nesse contexto, a figura do ―abuso de direito‖ se traduz em instituto que 

tem por finalidade justamente coibir os excessos no exercício das posições jurídicas, 

balizando-o; é dizer, funcionando como critério de aferição e valoração do exercício das 

posições jurídicas.  

   Se desde Roma já podemos encontrar raízes históricas para a figura do 

chamado ―abuso de direito‖ [ou, melhor, abuso no exercício de direitos subjetivos ou ainda 

exercício abusivo de direitos subjetivos (rectius: abuso no exercício de uma posição 

jurídica ou ainda exercício abusivo de uma posição jurídica)], é na jurisprudência do 

direito francês que esse instituto irá ressurgir, passando a se fazer presente, direta ou 

indiretamente, na maioria dos ordenamentos jurídicos modernos 

   Inicialmente, a concepção do ―abuso de direito‖ estava associada a uma 

idéia subjetivista, é dizer, o abuso no exercício dos direitos somente se configurava com 

animus (intenção) de prejudicar outrem. Essa concepção evoluiu para a noção de culpa [e 

não mais intenção], até a concepção da posição finalista ou objetiva acerca desse instituto, 

corrente atualmente majoritária. 

   Essa concepção objetiva foi a opção do nosso legislador. Assim, o CC 187 

disciplina uma forma de ato ilícito [está inserido no título referente aos atos ilícitos e 

expressamente preceitua que ―comete ato ilícito‖] e o faz de forma objetiva. 

   Sendo assim, um ponto de suma relevância em se tratando da mudança 

operada no ordenamento civil pelo CC 187 é a percepção de que ele consagra justamente o 

ato ilícito objetivo. Deste modo, o CC 187 está para a consagração do ato ilícito objetivo 

como o CC 927 par. ún. para a consagração da responsabilidade civil objetiva. 
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   Evidentemente que o CC 187 consagra o ato ilícito objetivo – a ilicitude dos 

meios, da forma de exercer uma prerrogativa jurídica – mas não se traduz em disciplina 

sobre responsabilidade civil. 

   Não é o direito ou seu exercício que isoladamente e por si sós que 

configuram ilícitos objetivos, mas, sim, a forma como se lhe dá o exercício [ilicitude de 

meio]. 

   E, sendo assim, ―abuso de direito‖ não se traduz em necessária modalidade 

de responsabilidade, e, sim, em modalidade de ato ilícito. É evidente que se do ―abuso de 

direito‖ advier dano, a teor do CC 927 caput, ensejará responsabilidade civil. Contudo, o 

―abuso de direito‖ não se reduz à responsabilidade civil e nem se confunde com ela. 

   Como ato ilícito objetivo, as conseqüências que advirão do ―abuso de 

direito‖ não se restringem à responsabilidade, ao contrário, poderão se consubstanciar em 

outros efeitos, como tutelas inibitórias, supressão do exercício da posição jurídica, 

surgimento de direitos [surrectio], nulidade de cláusulas, litigância de má-fé etc. 

   Nesse contexto, o ―abuso de direito‖ se traduz em conceito legal 

indeterminado, posto que, uma fez configurado o exercício abusivo da posição jurídica, a 

conseqüência jurídica é dada pelo ordenamento jurídico: será a conseqüência jurídica do 

ato ilícito. 

   Assim, após os abusos cometidos nos sistemas herméticos dos séculos 

XVIII e XIX, a nova concepção de Estado, agora, é fundada em uma maior preocupação 

mais social. 

   Deste modo, como expressão do princípio da solidariedade o ordenamento 

faz com que os direitos sejam compreendidos e contextualizados dentro da socialidade que 

passa a permear o ordenamento jurídico. 

   Nesse sentido, o ordenamento jurídico muda de um panorama 

essencialmente individualista [egoísta] para uma compreensão social do fenômeno 

jurídico, como forma de viabilizar a coexistência de liberdades. 

   Daí pugnarmos pela concepção de ―função social‖ para os próprios direitos 

subjetivos e para as posições jurídicas, falando-se em ―função social no exercício dos 

direitos subjetivos e das posições jurídicas‖. 

   Portanto, o exercício das posições jurídicas tem de consubstanciar-se em um 

exercício democrático das posições jurídicas, permitindo a coexistência de liberdades, de 

modo que o democrático exercício do outro também seja possível. 
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   Passa-se, assim, a analisar o exercício de um direito subjetivo ou posição 

jurídica [em sentido lato] a partir de balizas de licitude; a posição jurídica deve ser 

exercida dentro do espaço de liberdade [esfera de licitude; agire licere]. 

   Nesse cenário, o CC 187 consubstancia-se em bitola de interpretação do 

exercício das posições jurídicas; a posição jurídica dever ser exercida em consonância com 

sua finalidade [ratio essendi], em atenção à sua função social e conforme os ditames da 

boa-fé objetiva. 

   Deste modo, o exercício das posições jurídicas implica deveres e um 

exercício responsável, razão pela qual a noção de situação jurídica, em vez de ficar-se 

adstrito aos direitos subjetivos. 

   Em sendo assim, as situações jurídicas, em regra complexas, permitem 

melhor a compreensão de que as situações que vivenciamos contêm tanto direitos como 

deveres, não havendo aquela posição absolutista de outrora. 

   Portanto, a correta apreensão dos direitos subjetivos e das posições 

jurídicas, em suma, do espaço jurídico para o agir lícito [agire licere] – espaço de 

liberdade – deve ser contextualizada e compreendida dentro da situação jurídica complexa, 

de modo que o exercício tem de dar de forma responsável, conforme sua finalidade [ratio 

essendi] e função social, segundo a boa-fé objetiva [balizas para o exercício]. 
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