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RESUMO 

 

PEREIRA, Felipe Pires. O abuso do direito nas relações jurídicas possessórias. São Paulo, 

2016. 232 f. Tese de Doutorado – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo. 

 

O principal objetivo desta tese de doutorado é demonstrar que a teoria do abuso do direito 

pode ser empregada às situações possessórias no âmbito das relações jurídicas obrigacionais, 

possessórias propriamente ditas e no direito das famílias e das sucessões. Essa investigação 

teórica tem como ponto de partida a origem do abuso no direito romano, bem como na 

jurisprudência e direitos estrangeiros, encontra respaldo e acolhida na evolução do abuso do 

direito no ordenamento jurídico brasileiro sob a égide da Constituição Federal de 1988, 

especialmente após a entrada em vigor do Código Civil de 2002. O fenômeno da 

constitucionalização do direito civil constitui o eixo central da construção dogmática do abuso 

do direito em sistema jurídico unitário e aberto, que encontra nos princípios da dignidade da 

pessoa humana, da igualdade material e da solidariedade os fundamentos axiológicos e 

valorativos para o exercício das posições jurídicas reconhecidas pelo direito objetivo aos 

respectivos titulares. Esse exercício sofre constante filtragem constitucional para a 

conformidade do direito privado à luz dos direitos fundamentais e sociais que devem nortear a 

conduta dos respectivos titulares em uma sociedade ancorada no consenso democrático, sob 

pena de abuso do direito por ofensa ao elemento finalístico interno dos direitos e por violação 

dos deveres de relacionados à proteção da confiança nas relações jurídicas. O reconhecimento 

da posse como um fato social propulsor de um direito possessório que tem na tutela dos 

interesses existenciais, econômicos e sociais dos cidadãos a sua finalidade interna e o limite 

aos comportamentos humanos permite a construção justificada da ideia de abuso do direito 

nas relações jurídicas possessórias. 

 

Palavras-chave: Abuso do direito. Situações jurídicas. Função social. Boa-fé objetiva. Posse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

PEREIRA, Felipe Pires. The abuse of rights in the possessory legal relations. São Paulo, 

2016. 232 f. Doctoral Thesis. – Colege of Law, Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. 

 

The main purpose of this essay is to demonstrate that the theory of the abuse of rights can be 

applied to all of the possessory situations within the obligational legal relations, to the 

possessory situations itself and in the family and succession law. This theoretical study has as 

a starting point the origins of the abuse of rights in the Roman Law, as well as the 

jurisprudence and foreign law, is supported by the evolution of the abuse of rights in the 

Brazilian law under the Federal Constitution of 1988, especially after the implementation of 

the Civil Code of 2002. The phenomenon of the constitutional of civil law is the central axis 

of the dogmatic framing of the abuse of rights in an unitary and open law system, which finds 

its axiological basis for the assignment of the juridical positions to its holders in the principals 

of the dignity of the human person, of the material equality and of the solidarity. This 

assignment undergoes a constitutional analysis to the conformation of the private law within 

the fundamental and social rights which must guide the conduct of the right holders in a 

society based on the democratic consent, otherwise there will be abuse of rights for the 

transgression of the finalistic element of the rights and for violation of the obligation related 

to the reliability of the legal relations. The acknowledgment of the possession as a social fact, 

propellant of a possessory right which finds its internal purpose in the protection of the 

existential, economic and social interests of the people, as well as a limit to human behaviors, 

allows the construction of the concept of the abuse of rights in the possessory legal relations. 

 

Keywords: abuse of rights. Legal situations. Social role. Objective good faith. Possession.  
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo do abuso do direito encontra suas raízes no período romano, assim como a 

teoria da boa-fé, sendo aplicado inicialmente pela jurisprudência francesa como limitação ao 

exercício do direito subjetivo de propriedade, visto na época como um direito absoluto.  

Essas primeiras decisões impulsionaram ainda mais os juristas para estudo da teoria do 

abuso do direito, principalmente na França (abus de droit), que, de certa forma, orientou a sua 

construção teórica em vários países do mundo, sendo incorporado de maneira diferente nos 

ordenamentos jurídicos, de acordo com as peculiaridades de cada Estado e, também, 

conforme a evolução conceitual do instituto em cada sistema jurídico, sendo que alguns deles 

influenciaram fortemente a concepção vigente do abuso no direito brasileiro. 

Com a evolução da sociedade e do instituto do abuso do direito, os direitos subjetivos 

– e não apenas o direito de propriedade – sofreram alteração na estrutura normativa e na 

função axiológica para contemplar direitos e deveres ao ocupante de determinada posição 

jurídica perante os outros sujeitos da relação e frente à coletividade, caracterizando a situação 

jurídica subjetiva. 

No Brasil, o fenômeno da constitucionalização do direito civil constituiu o eixo central 

da construção dogmática do abuso do direito em um sistema jurídico unitário e aberto, que 

encontra nos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade material e da 

solidariedade os fundamentos axiológicos e valorativos para o exercício das posições jurídicas 

reconhecidas pelo direito objetivo aos respectivos titulares. 

Em síntese, os direitos e deveres do titular de determinada posição jurídica devem, 

respectivamente, ser exercidos e cumpridos de acordo com os princípios e objetivos 

constitucionais da República Federativa do Brasil, objetivando, sempre, a proteção e a 

promoção dos direitos fundamentais individuais e coletivos, bem como dos direitos 

fundamentais sociais, cuja observância vincula as relações jurídicas do Estado e dos 

indivíduos. 

A cláusula geral do abuso do direito, inserida entre nós no artigo 187, do Código Civil 

vigente, tem como função moldar o exercício dos direitos subjetivos à essa nova realidade 

civil-constitucional, fixando limites ou critérios para o exercício admissível ou funcional 

desses direitos. A conduta humana - ainda que lícita na origem – praticada em 
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desconformidade com esses valores configura ato ilícito e está sujeita à cominação de uma 

sanção pelo ordenamento jurídico, a ser aplicada conforme o caso em concreto. 

Da mesma forma, a boa-fé objetiva se apresenta na cláusula geral do abuso do direito 

com função corretiva dos comportamentos humanos em desconformidade com o princípio da 

eticidade e da proteção da confiança nas relações jurídicas privadas, propiciando o controle 

dessas condutas por meio de um tratamento típico que condensa o exercício de posições 

jurídicas contrárias à boa-fé objetiva. 

Além disso, o reconhecimento da posse como um fato social propulsor de um direito 

possessório que tem na tutela dos interesses existenciais, econômicos e sociais dos cidadãos a 

sua finalidade interna e o limite aos comportamentos humanos, permite a construção 

justificada da ideia de abuso do direito nas relações jurídicas possessórias originadas em um 

vínculo obrigacional, possessório ou ligadas aos direitos das famílias e sucessões. 

Vislumbra-se, assim, a possibilidade da configuração do abuso do direito em razão do 

exercício da posição jurídica de possuidor em contrariedade à função social da posse, tendo 

em vista que os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da 

solidariedade e da moradia integram e reformulam a função social da posse contemporânea, 

exigindo do possuidor, proprietário ou não proprietário, o exercício da posse na esteira do fim 

econômico e social do direito para compatibilidade vertical e horizontal da posse dentro do 

sistema jurídico. 

Vislumbra-se, também, a possibilidade da configuração do abuso do direito em razão 

do exercício da posição jurídica de possuidor em desconformidade com a boa-fé objetiva pela 

incidência das figuras tipificadas na doutrina do exercício inadmissível, tais como o venire 

contra factum proprium, supressio/surrectio e a tu quoque, que exercem função corretiva dos 

comportamentos humanos nas relações jurídicas possessórias. 

Propõe-se, portanto, conceituar o abuso do direito, como cláusula geral do exercício 

disfuncional do direito, identificando e compatibilizando algumas das hipóteses do abuso 

estudadas pela doutrina e encontradas na jurisprudência como consequência aos atos que 

configurem ofensa a funcionalidade do direito e à boa-fé nas relações jurídicas possessórias, 

bem como ampliar o estudo do abuso do direito à posse e do direito de possuir e a sua 

repercussão no direito obrigacional, possessório e no âmbito do direito da família e sucessões. 
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1 A ORIGEM DO ABUSO DO DIREITO 

 

1.1 A evolução da boa-fé no direito romano 

 

A evolução do direito romano foi mais tardia do que no direito egípcio e direito grego. 

Sua história abrange 22 (vinte e dois) séculos, compreendidos entre o século VII a.C. até o 

século VI d.C., no período Justiniano, depois prolongado até o século XV no império 

bizantino, após o seu renascimento no Ocidente a partir do século XII, atingindo nível elevado 

no direito privado e exercendo influência relevante e duradoura sobre todos os sistemas 

romanistas de direito, especialmente aos da Europa medieval e moderna1. 

A história do direito romano é normalmente estudada a partir de critérios distintos e 

essenciais para sua compreensão, ressalvadas algumas diferenças nas abordagens, pelos 

autores atribuídas, ao longo período de investigação histórica, a dificuldade de acesso aos 

textos escritos e às pequenas divergências nos marcos de cada período histórico. 

Na lição do José Carlos Moreira Alves, o estudo do direito romano pressupõe a análise 

de uma introdução histórica, subdividida em história interna e externa do direito romano, 

cada uma com períodos determinados e concomitantes. Na história externa, em suma, são 

objeto de estudo as instituições políticas de Roma. No aspecto interno, o estudo se debruça 

sobre as instituições de direito romano (segundo os italianos), ou sistema de direito privado 

romano (para os alemães), e tem por objeto o direito objetivo, subjetivo e a tutela dos 

direitos2. 

Segundo Rosa Maria de Andrade Nery, em síntese, o direito romano pode ser estudado 

pelo prisma da organização política de Roma, das fontes do direito romano e do sistema 

processual (ou forma de tutela dos direitos subjetivos) vigente em cada um desses momentos 

históricos, dependendo da finalidade da exposição3. 

Em relação à organização política de Roma, os autores normalmente identificam 3 

(três) grandes períodos, todos eles marcados por longas e constantes crises de legitimidade. 

No primeiro período, o poder político em Roma era exercido pela realeza ou 

monarquia eletiva, que teve início no século 753 a.C., data presumida da fundação da cidade 

                                            
1 GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito. Lisboa. Fundação Calouste Gulbenkian, 1979, p. 80. 
2 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 1-2. 
3 NERY, Rosa Maria de Andrade. Introdução ao pensamento jurídico e à teoria geral do Direito Privado. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 137. 
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de Roma, e perdurou até 509 a.C., quando os romanos conquistaram sua autonomia em face 

dos etruscos4, que, de forma divergente, são apontados como fundadores de Roma ou apenas 

como dominadores do território romano após sua fundação pelos Lácios5. 

O segundo período é republicano e vigorou de 510 a.C. até o início do terceiro período 

27 a.C., o Império Romano. A fase imperial é dividida pela doutrina em dois momentos 

cronológicos distintos: o Principado, de Augusto, que durou de 27 a.C. até 284 a.C., e o 

Dominato, de Diocleciano, que perdurou até o desaparecimento do Império em 565 a.C. com 

a morte de Justiniano6. 

As instituições de direito romano (ou fontes do direito romano) também se subdividem 

em 3 (três) momentos históricos, subsequentes e diferentes entre si, envolvendo não só a 

produção do direito como a sua aplicação e a formação da jurisprudência. 

Esses períodos são conhecidos como o direito antigo ou pré-clássico, que vigorou das 

origens de Roma até meados do século II a.C., o do direito clássico, do século II a.C. até 305 

d.C., data que marcou o término do reinado de Diocleciano, e o do direito pós-clássico ou 

romano-helênico, de 305 d.C. até a morte de Justiniano em 565 d.C.7. 

O direito antigo ou pré-clássico é marcado pelo direito quiritário (ius quiritium) por 

ser aplicável apenas aos romanos cidadãos, descendentes dos quirites, isso é, aos patrícios 

membros das cúrias. Os patrícios tinham a cognição do direito e a exerciam por meio dos 

pontífices (jurisconsultos), baseado nos privilégios de sua classe8. 

E por ser um direito apenas dos cidadãos era denominado de ius civile, portanto não 

era aplicável aos povos não romanos. O ius civile era um direito formalístico e rigoroso, 

adaptado à economia familiar e agrária9, que tinha como destaque aquilo que ajudava a 

preservar o patrimônio tradicional da família, única unidade de produção, e os bens essenciais 

para essa produção, como a propriedade, a família, a sucessão, a terra e os escravos10. 

                                            
4 LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História. 2ª ed. São Paulo, SP: Editora Max Limonad, 2002, p. 

43. 
5ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano, cit., p. 7-8. 
6 LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História, cit., p. 43. 
7 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano, cit., p. 71-72. 
8 NERY, Rosa Maria de Andrade. Introdução ao pensamento jurídico e à teoria geral do Direito Privado, cit., p. 

147/148. 
9 CORREIA, Alexandre; SCIASCIA, Gaetano. Manual de Direito Romano. 5ª ed. Ed. Livros, Cadernos LTDA, 

p. 16. 
10 LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História, cit., p. 46. 

Em relação ao ius (ou jus) romano, Silvio Meira afirma que “A palavra jus é utilizada pelos romanos em dois 

sentidos: o objetivo e o subjetivo. Em sentido objetivo (jus norma agendi), quando se referem ao jus civile, ao 

jus gentium, ao jus romanum, e em sentido subjetivo (jus facultas agendi), quando aludem ao jus fruendi, ao jus 
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O processo civil (ou a tutela de direitos subjetivos) seguia o sistema das legis actiones 

(ações da lei), cujo procedimento perante os jurisconsultos era todo realizado de forma oral e 

caracterizava-se por ser extremamente formalista11. 

Apenas os pontífices estavam autorizados a interpretar e utilizar as fórmulas legais 

essencialmente costumeiras, já que não havia atividade legislativa no período da república. 

Por outro lado, a evolução da sociedade acelerou o papel dos plebeus (provavelmente 

estrangeiros) nas unidades de produção, exercendo o comércio e a agricultura, conduzindo-os 

a certa igualdade política, social e religiosa e a submissão dos plebeus ao ius civile, antes 

reservado apenas aos patrícios12. 

A Lei das XII Tábuas, elaborada em 450 a.C., aproximadamente, foi o principal marco 

dessa ampliação da incidência do direito romano também aos plebeus. Em que pese sua 

relevância histórica, a lei se perdeu em um incêndio na invasão Gaulesa de 390 a.C., dela 

resultando apenas menções feitas por juristas. Em resumo, esta lei reduziu a escrito as 

interpretações e mandamentos que antes eram guardadas apenas pelos patrícios e pontífices, 

caracterizando, todavia, uma coletânea em vez de um código, pois não havia a ideia de 

sintetizar a matéria por meio de princípios, mas consolidar as interpretações dos jurisconsultos 

em documento público escrito acessível a todos13, principalmente aos plebeus e, aplicável 

mais tarde, em 367 a.C., também ao pretor urbano, a quem se atribui o primeiro exercício de 

magistratura no direito romano14. 

Na opinião de Rosa Maria de Andrade Nery: 

A primeira ideia do direito civil, portanto – e isto é muito importante para se 

compreender a ciência do direito hoje e, em especial, o direito privado de nosso 

tempo, é a de um direito não escrito, fruto da disputa do foro e da opinião dos 

jurisconsultos, porque, para a inteligência da Lei de XII Tábuas, muitas vezes foi 

necessário recorrer à interpretação dos jurisconsultos, cujas respostas tiveram, tão 

grande aprovação que se lhes deu o título de direito civil15. 
 

 

As características do direito romano pré-clássico podem ser mais bem compreendidas 

nas palavras de José Carlos Moreira Alves: 

                                                                                                                                        
vendendi ou ao jus distrahendi. (MEIRA, Silvio Augusto de Bastos. Instituições de Direito Romano. 2ª Edição. 

São Paulo. Max Limonad, 1962, p. 35). 
11 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano, cit., p. 204-209. 
12 GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito, cit., p. 84-85. 
13 BONFANTE, Pietro. Storia del Diritto Romano. Seconda Edizione. Firenze: Casa Editrice Libeaeia, 1900, 

nota 10. 
14 LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História, cit., p. 45-47. 
15 NERY, Rosa Maria de Andrade. Introdução ao pensamento jurídico e à teoria geral do Direito Privado, cit., 

p. 150-151. 
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(...) o direito, que nessa época se traduz no ius civile (constituído apenas de normas 

costumeiras e de alguns raros preceitos legais aplicáveis aos cidadãos romanos), se 

desenvolve, em regra, pela atuação dos jurisconsultos (a princípio, os pontífices; 

depois, com a laicização da jurisprudência, com os juristas leigos). Com efeito, 

partindo das normas costumeiras e dos preceitos da Lei das XII Tábuas, os 

jurisconsultos romanos, com o emprego de técnicas jurídicas (assim, a ficção, a 

analogia, a interpretação puramente literal), vão, de certa forma, criando direito, 

razão por que, no período clássico, dizia Pompônio que o ius civile “in sola 

prudentium interpretatione consistit” (consiste na interpretativo dos jurisconsultos). 

(...). Note-se, no entanto, que essa atividade criadora da jurisprudência não era 

arbitrária. Os juristas, embora com bastante amplitude de ação, somente podiam 

criar direito mediante a adaptação, às novas exigências sociais – e pelos expedientes 

a que já aludimos – das normas costumeiras ou legais existentes16. 
 

O surgimento da boa-fé no direito romano se manifesta no período arcaico e pré-

clássico, porém o seu estudo também encontra óbices na falta de documentação precisa sobre 

sua aplicação e na impossibilidade de reconstruir as hipóteses culturais e sociais desse período 

histórico. Dentre outras questões que ainda hoje circundam a boa-fé, António Menezes 

Cordeiro afirma que as pesquisas sobre o tema exprimem conhecimentos histórico-jurídicos 

que despertam a atenção da ciência do Direito e transpõe da história investigações acerca da 

“natureza ética, jurídica ou social da fides¸ as suas relações com equidade e justiça, a sua 

recepção e o seu lugar no ius civile e a sua capacidade criadora de institutos e soluções 

adequados a problemas novos”17. 

Em extensa pesquisa histórica sobre a boa-fé na tradição romanística18, António 

Menezes Cordeiro relata que, pelo prisma semântico, a fides primitiva assumia significados 

diversos, dividindo-a em fides-sacra (relacionada à sanção religiosa, ao culto da deusa Fides 

em sinal de entrega e lealdade e na análise dos poderes atribuídos ao pater), que foi 

documentada na Lei das XII Tábuas; a fides-facto (desprovida de sentido religioso ou moral e 

relacionada à noção de garantia); e a fides-ética (conotação moral assumida pela fides desde o 

momento em que a garantia restou vinculada às qualidades de uma pessoa). 

 Segundo o autor, esses prismas semânticos fornecem um panorama geral da fides 

arcaica, mas não traduzem o conteúdo da norma, nem mesmo na fides-sacra, objeto de 

documentação escrita pela Lei das XII Tábuas. Diante da insuficiência do critério semântico 

para o desenvolvimento do instituto da boa-fé, o referido autor prossegue com o estudo da 

fides pelo prisma funcional das suas aplicações concretas, que podiam ser internas (no âmbito 

da cidade e seus habitantes) e externas (da cidade com outros povos).  

                                            
16 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano, cit., p. 73. 
17 CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no direito civil. 4ª Reimpressão. Coimbra: Almedina, 2011, p. 53-

54. 
18 CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no direito civil, cit., 53-196. 
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No plano interno, a fides era tripartida nas relações de clientela (correspondente a uma 

organização social que pressupunha graduação entre o cidadão livre e o escravo, implicando 

em deveres de lealdade e obediência em troca de proteção, caracterizando uma desigualdade 

jurídica que foi superada paulatinamente pela inclusão do cliens na família); na fides-poder 

(consistente na posição jurídica do patrão e delineada pelos poderes de direção); e na fides-

promessa (advinda da possibilidade de ascender, de um modo geral, à situação de cliens na 

sequência da escravatura). 

No plano externo, a fides guarda relação com a evolução de Roma e a própria 

evolução do direito romano. Ainda no período republicano e no âmbito do direito pré-

clássico, Roma se consolidou como conquistadora de territórios e grande centro comercial da 

época, transformando a economia patriarcal em um tipo de economia capitalista. Por essa 

razão, muitos estrangeiros (peregrini) se deslocaram para Roma, surgindo a necessidade de se 

disciplinar as relações dos estrangeiros entre si ou com os romanos19. 

Em 242 a.C., portanto, ainda no período pré-clássico, é criada a figura do pretor 

peregrino com atribuições judiciárias para dirimir conflitos entre estrangeiros ou entre 

romanos e estrangeiros20. A partir da Lex Aebutia de meados do século II a.C., já na transição 

entre o direito pré-clássico e o direito clássico, passa a se desenvolver e a vigorar o ius 

gentium, caracterizado como um direito comum aplicável a estrangeiros e romanos, baseado 

em praxes advindas dos usos e costumes do comércio internacional e estruturado em 

concepção oposta ao ius civile21. 

O ius gentium assume a feição de um “direito comum a todos os povos do 

Mediterrâneo, fundado sobre o bonum et aequum – a boa-fé: o direito universal que se aplica 

a todos os homens livres”.22 O formalismo e o materialismo do ius civile são contrapostos 

pelos atos praticados no ius gentium, ou seja, sem a observância das formalidades e com 

respeito direto à boa-fé (lealdada à palavra empenhada). Aos poucos, os preceitos 

estabelecidos pelo pretor peregrino vão sendo absorvidos pelo pretor urbano, que passa a 

aplicá-los nos conflitos apenas entre romanos e, com isso, passam também a integrar o 

próprio ius civile, que se afasta de sua natureza originária23. 

                                            
19 CORREIA, Alexandre; SCIASCIA, Gaetano. Manual de Direito Romano, cit., p. 16. 
20 BONFANTE, Pietro. Storia del Diritto Romano, cit., nota 14. 
21 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano, cit., p. 74. 
22 CORREIA, Alexandre; SCIASCIA, Gaetano. Manual de Direito Romano, cit., p. 16. 
23 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano, cit., p. 74. 
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A formalidade excessiva do processo civil baseado nas legis actiones e a dificuldade 

de aplicação do seu procedimento aos peregrinos, a Lei Aebutia substituiu o sistema das ações 

da lei pelo sistema do processo formulário, que originalmente se deu pela redução a escrito 

das manifestações das partes pelo pretor peregrino em procedimento menos formalista e com 

maior atuação do magistrado24. 

Segundo Jonh Gilissen, daí surgiu o ius praetorium (ou ius honorarium) de origem 

diferente do ius civile. Embora constituído pelos costumes e pelas leis, ou ius praetorium é 

um direito de matriz jurisprudencial – dando, inclusive, origem à expressão direito pretoriano 

– que preencheu as lacunas do ius civile e criou novas regras de direito que possibilitaram sua 

adaptação às modificações sentidas pela sociedade romana nos séculos III e II a.C.25. 

Na lição de José Carlos Moreira Alves, o pretor urbano tem papel fundamental na 

evolução do direito romano no período clássico. Segundo ele: 

Com o ius honorarium ou praetorium, entra em decadência a atuação dos 

jurisconsultos, por intermédio da interpretatio, na construção do ius civile. Em vez 

de se valerem de expedientes empregados no período pré-clássico, os juristas podem 

chegar ao mesmo resultado de maneira mais simples: solicitam ao pretor urbano 

(que, em regra, acolhe as sugestões, pois geralmente não é jurisconsulto) que, no 

Edito, proteja situações novas, tutele atos praticados sem a observância do 

formalismo rigoroso do ius civile, e atente para a vontade dos contratantes26. 
 

Apesar da evolução da fides interna, a essa altura pautada pela desigualdade de 

situações jurídicas, e, externa, vista como expressão de dominação, terem gerado o 

enfraquecimento do vocábulo e o divórcio entre a linguagem corrente e a jurídica, a fides 

conservou o efeito de provocar reações afetivas nas pessoas, cuja menção indicava 

transcendência de nível axiológico. Com a organização das decisões esparsas para solução de 

conflitos civis, que representou a própria ciência do Direito, a fides passou a dar cobertura às 

novidades jurídicas, insuflada pelo adjetivo bona27. 

Segundo Nelson Rosenvald, no direito romano clássico os iudicia bona fidei conferem 

ao magistrado maior liberdade de apreciação do conflito, expandindo o officium judicis. Na 

lição do autor: 

Note-se que o jus civile – restrito aos cidadãos romanos – introduziu disciplina a 

obrigacional formalmente rígida, típica de uma sociedade fechada. Com o tempo, a 

necessidade de comércio com outros povos propiciou o incremento do jus gentium, 

aplicável indistintamente a romanos e estrangeiros. O jus gentium, baseado em usos 

e costumes comerciais, representou o campo propício ao incremento da boa-fé, pois 

                                            
24 Idem, p. 220-221. 
25 GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito, cit., p. 84-85. 
26 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano, cit., p. 75. 
27 CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no direito civil, cit., p. 68-70. 
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nas relações informais era fundamental a lealdade à palavra empenhada. Com a 

substituição do fundamento de validade das relações contratuais da forma para o 

consentimento é que verdadeiramente a fides passa a ser qualificada como fides 

bona28. 
 

O sistema processual do formulário contemplava as ações de boa-fé (iudicia bonae 

fidei), classificada entre as ações que conferiam poderes aos magistrados para resolução do 

conflito, que podia apreciar mais livremente os fatos, julgando de acordo com a boa-fé29. 

Disso decorre a bonae fides iudicia, que agitou a doutrina histórico-jurídica, 

mantendo-se, todavia, o método de chegar a conclusões à vista de situações concretas que 

versavam, em regra, sobre tutela, sociedade, fidúcia, mandato, compra, venda e locação. Ao 

final dessa evolução, as regras de bonae fidei iudicia tinham natureza pretoriana e ligavam o 

sentido de poder, confiança, garantia e respeito, traduzido pela fides, ao sentimento 

axiologicamente positivo de bona30. 

A boa-fé (bona fide) se tornou um princípio normativo e interpretativo na perspectiva 

pretoriana do direito romano clássico, principalmente no campo da proteção possessória e do 

direito das obrigações. 

José Reinaldo de Lima Lopes identifica dois exemplos de aplicação da boa-fé no 

direito romano clássico. No primeiro, a proteção da posse de boa-fé exercida sobre terras 

públicas ou comuns ou por peregrinos, que não possuem o dominum ex iure quiritium – 

direito de propriedade herdado pelos patriarcas por meio do ius quiritium – em que o pretor, 

no uso de seu poder de polícia, impede que aquele que está de boa-fé seja desalojado, 

conferindo-lhe um interdito, protegendo a posse até criar uma “propriedade pretoriana”. No 

segundo, a vontade de celebrar o negócio nos contratos consensuais é que se torna relevante 

em substituição às formalidades solenes que criavam as obrigações sem indagar qual era a 

vontade das partes31. 

                                            
28 ROSENVALD, Nelson. Dignidade humana e boa-fé no Código Civil. (Coleção Prof. Agostinho Alvim). São 

Paulo: Saraiva, 2005, p.76. 
29 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano, cit., p. 244-245. 
30 CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no direito civil, cit., p. 73-104. 

Para Nelson Rosenvald, “É possível, então, aferir a proximidade entre os iudicia boane fidei e o princípio da 

boa-fé objetiva do direito das obrigações como espécie de cláusula geral a ser atuada pelo magistrado diante do 

caso concreto. Em valioso estudo sobre a boa-fé no direito romano, Francisco Amaral constata que o critério de 

valoração judicial das circunstâncias concretas nas ações de boa-fé demonstrava que ela já detinha o propósito de 

correção e lealdade, com valorização do comportamento das partes, sentido esse desenvolvido pelo direito 

moderno no setor dos negócios jurídicos.” (ROSENVALD, Nelson. Dignidade humana e boa-fé no Código 

Civil, cit., p. 76). 
31 LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História, cit., p. 46. 
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Na lição de Menezes Cordeiro, a “diluição da bona fides no sistema jurídico romano” 

ocorreu por meio da possessio bonae fidei, que de um estado de espírito de puro 

desconhecimento do vício nas relações possessórias tendentes à usucapião, 

independentemente de qualquer componente ético (ou seja, que não exigia a escusabilidade do 

erro), passou a penetrar nos demais institutos jurídicos como sinônimo de bona fides (difusão 

horizontal), que mais tarde foi mesclada aos conceitos de equidade, formando princípios de 

grande extensão como a justiça, a honestidade e a lealdade (difusão vertical).32 

Ainda nas palavras de Menezes Cordeiro: 

No período clássico – séc. I a.C. a séc. IV – a Ciência do Direito caracterizou-se pela 

criatividade, pela maleabilidade e pela precisão. A criatividade permitiu fazer 

corresponder, a situações distintas, princípios e conceitos diferentes, com uma busca 

equilibrada de soluções adequadas; isso sem ter, o mais das vezes, outro apoio que 

não o da própria inventividade. A maleabilidade levou a uma tarefa incansável de 

soluções novas, numa adaptação constante do Direito romano às alterações político-

sociais intensas a que assistiu; a capacidade de adaptação aqui revelada, permitiu 

isolar o contingente do perene. A precisão conduziu à fundamentação, em vectores 

mais vastos, das soluções concretas, num equilíbrio jamais alcançado entre casuísmo 

e teoria; conseguiu-se, desta forma, sem perder o contato com a vida, encontrar o 

esquema capaz de tratar o igual, igual e o diferente, diferente, de acordo a medida da 

diferença33. 
 

No período pós-clássico, iniciado com Diocleciano e encerrado com a queda do 

Império Justiniano, o direito sofreu forte influência dos novos princípios sociais afirmados 

pelo Cristianismo, e o direito costumeiro e jurisprudencial cedeu espaço ao direito escrito e 

positivado pelo Imperador, momento em que o Estado romano passa a ser a principal fonte de 

elaboração do direito, provocando a derrocada dos sistemas jurídicos do ius civile, do ius 

gentium, do ius honorarium e da cognitio extra ordem, que se fundem em único corpo escrito: 

o Corpus Iuris Civilis34. 

O Corpus Iuris Civilis foi escrito no Império de Justiniano no século VI a.C., sendo 

considerado o marco do direito moderno romano. O Corpus continha 4 (quatro) partes 

distintas: o Código, de 529 a.C., coleção de leis romanas (Codex Iustinianus); o Digesto ou 

Pandectas, de 533 a.C., conjunto de pareceres doutrinários e jurisprudenciais dos 

jurisconsultos romanos, composto por 50 (cinquenta) livros; as Institutas ou Instituições, 

também de 533 a.C., resumo de toda a doutrina do direito romano utilizada como manual nas 

aulas de direito; e o segundo e definitivo Código, de 534 a.C., que revogou o Código anterior, 

por meio de uma coleção das leis romanas atualizadas composta por 12 livros, denominado de 

                                            
32 CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no direito civil, cit., p. 106-128. 
33 Idem p. 129-130. 
34 CORREIA, Alexandre; SCIASCIA, Gaetano Manual de Direito Romano, cit., p. 17. 
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Codex Iustinianus repetitae praelectionis. Depois da entrada em vigor do Código, Justiniano 

fez várias modificações nas partes do Corpus, especialmente no campo do direito de família e 

sucessões, utilizando-se de uma coleção de leis denominadas de Novelas35. 

Na compilação de leis de Justiniano, a boa-fé tornou-se um conceito diluído, sendo 

utilizada de forma repetida para expressar conceitos jurídicos diferentes e para expressar 

princípios jurídicos divorciados de outros princípios, o que levou o conceito de boa-fé a estar 

em toda a parte, todavia desprovido de conteúdo quando isolado das situações jurídicas 

concretas ou de outros princípios jurídicos, caracterizando, em certa medida, um direito 

romano vulgar, que teria atuado também sobre a evolução da boa-fé no direito romano36. 

Em que pese a redução da boa-fé a um tópico formal, misturado contra outras 

referências parecidas e, da mesma forma, privadas de conteúdo, a complexidade da diluição 

horizontal (penetração nos institutos jurídicos) e vertical (influência nos princípios jurídicos) 

resultou na manutenção do seu sentido técnico-jurídico e em determinada retórica oriunda da 

filosofia grega, ambivalência que confere à boa-fé uma capacidade de renovação persistente 

até os dias atuais37. 

Com a deposição do Imperador pelo povo bárbaro em 476 a.C., os bárbaros 

conquistaram todo o Império Romano do Ocidente, até serem derrotados pelo exército 

bizantino de Justiniano, que na qualidade de Imperador do oriente desejava reunir novamente 

os dois impérios. Entretanto, com a morte de Justiniano em 565 d. C., os bárbaros foram, 

pouco a pouco, conquistando toda a península itálica, data tradicionalmente considerada como 

marco final do direito romano38. 

Segundo Erik Frederido Gramstrup: 

Com a queda da porção ocidental do Império Romano, perde-se a unidade política e 

seu antigo território é partilhado entre os reinos bárbaros. Os conquistadores, povos 

de origem germânica, não apagam pura e simplesmente os costumes das populações 

subjugadas. Ao contrário – o que é muito interessante – alguns reis bárbaros 

invasores admitem expressamente que seus novos súditos continuem a viver 

segundo regras de inspiração romanas, que eles próprios cuidam de codificar. É 

certo, porém, que os povos “bárbaros” trazem consigo seu próprio direito (séculos 

V-VIII). No século X, pode-se dar o último como esquecido. Aos costumes dos 

                                            
35 NERY, Rosa Maria de Andrade. Introdução ao pensamento jurídico e à teoria geral do Direito Privado, cit., 

p. 164-165. 
36 CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no direito civil, cit., p. 128-136. 
37 CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no direito civil, cit., p. 146-147. 
38 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano, cit., p. 57-59. 
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novos ocupantes eventualmente reduzidos a escrito dá-se o nome de leges 

barbarorum, de que é exemplo a lex salica39. 
 

No Império bizantino, que resistiu até o século XV, o Corpus Iuris Civilis de 

Justiniano continuou sendo a base do direito, porém sofreu diversas alterações, simplificações 

e adaptações à evolução do direito bizantino40.  

No período compreendido entre os séculos XIII e XV, o direito romano renasceu pelo 

estudo acadêmico por meio da conhecida escola dos Glosadores, e foi recepcionado em 

diversos países europeus, como na Alemanha, na França, na Espanha e em Portugal, onde 

vigorou como direito comum até a codificação do um direito privado próprio por cada país, 

notadamente a partir do século XIX41. 

 

1.2 O abuso do direito na doutrina e na jurisprudência estrangeira 

 

A teoria do abuso do direito possui intrínseca relação com o princípio da boa-fé, 

devendo, a partir dele, ser estudada. A doutrina diverge sobre a origem do abuso do direito. 

Alguns juristas sustentam que a teoria do abuso do direito possui raízes no direito romano, ao 

passo que outros identificam sua origem no final do século XIX, em razão do debate sobre o 

exercício (ou não) de direitos subjetivos pelos romanos ou, posteriormente, pelo homem 

moderno, principalmente no que se refere aos atos emulativos praticados pelos proprietários42. 

Os romanos não chegaram a formular o conceito de direito subjetivo, pois o sistema 

antigo era avesso às criações abstratas e rígidas, preferindo extrair a regra do direito, a extrair 

o direito da regra, fazendo-o apenas na era moderna do direito. Todavia, os romanos 

reconheciam os direitos pela tutela específica de determinados interesses pelo sistema de 

ações43. 

Segundo Caio Mário da Silva Pereira, algumas passagens do Digesto - parte integrante 

do Corpus Iuris Civilis, como visto – explicitam o princípio da convivência na definição do 

ius, o que já impunha conciliar a utilização do direito como respeito à esfera jurídica alheia, 

                                            
39 GRAMSTRUP, Erik Frederico. Evolução histórica do direito privado – Sistemas jurídicos. In: Teoria Geral 

do Direito Civil. Renan Lotufo; Giovanni Etore Nanni – Coordenadores. São Paulo: Atlas, 2008, p. 67-68. 
40 GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito, cit., p. 92-93. 
41 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano, cit., p. 62. 
42 GUERRA, Alexandre. Responsabilidade civil por abuso do direito: entre o exercício inadimissível de 

posições jurídicas e o direito de danos. 1ª Edição. São Paulo: Ed. Saraiva. 2011, p. 23-24. 
43 BENACCHIO, Marcelo. Direito Subjetivo – Situação Jurídica – Relação Jurídica. In: Teoria Geral do Direito 

Civil. Renan Lotufo; Giovanni Etore Nanni – Coordenadores. São Paulo: Atlas, 2008, p. 188-189. 



 23 

“condicionando o exercício das faculdades jurídicas ao respeito pela norma abstrata de 

convivência”44. 

Ainda assim, mesmo que não se falasse em exercício abusivo de direitos subjetivos45, 

a doutrina identifica três figuras jurídicas fragmentadas como a noção embrionária e 

precedentes imediatos do abuso do direito, originados no direito romano46. 

Ao discorrer sobre a origem histórica do abuso do direito, Renan Lotufo identifica, e 

discorre, sobre tais figuras, quais sejam: (a) aemulatio; (b) excptio doli; e (c) as relações de 

vizinhança. Em breves linhas, a aemulatio significava o exercício de direito sem benefício 

próprio, com intenção exclusiva de prejudicar outrem. Por exceptio doli, entendia-se a 

exceção substantiva, caracterizada por um ato de defesa em face de uma ação injusta 

originado na boa-fé, enquanto nas relações de vizinhança nasceram os atos que deram origem 

às servidões prediais, utilizadas para imposição de limites visando à convivência pacífica dos 

vizinhos47. 

As figuras jurídicas da aemulatio, da excptio doli e das relações de vizinhança são 

aceitas pela doutrina tradicional como ideia casuística do instituto do abuso do direito, 

ressalvando-se, porém, que a teoria dos atos abusivos não foi consagrada no direito romano, 

ainda que sob nomenclatura diversa. A própria aemulatio, a exceptio doli e a regulação dos 

conflitos de vizinhança, mesmo que utlizadas como soluções romanas integradas na seara das 

condutas abusivas, obedeciam técnicas próprias e princípios diversos da teoria geral do abuso 

do direito48. 

Em profunda pesquisa histórica, Thiago Rodovalho menciona as Institutas de Gaius (I, 

52/53) – que em termos gerais vedava o castigo imoderado e sem causa aos escravos – para 

exemplificar a utilização da doutrina da limitação do exercício de direitos no direito romano, 

ainda que não formulada por uma teoria geral. Apesar dos escravos serem tidos como coisas 

e, portanto, sob a ótica do direito de propriedade, o senhor detinha poderes ilimitados sobre 

                                            
44 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 26ª Edição. Revista e atualizada por Maria Celina 

Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 562-563. 
45 Louis Josserand sustenta que os romanos anteviram um o conceito de relatividade do direito subjetivo e abuso 

do direito, sendo que o próprio direito pretoriano, em seu conjunto, constitui uma reação da equidade contra o 

direito estrito. Todavia, ainda segundo o autor, os romanos se limitaram a perseguir o dolo e a fraude e condenar 

a intenção de causar dano, o ato abusivo era apenas aquele com intenção nociva. (JOSSERAND, Louis. Del 

abuso de los derechos y otros ensayos. Segunda edición. Bogotá: Editorial Temis, 2009, p. 4-5). 
46 NANNI, Giovanni Etore. Abuso do direito. In: Teoria Geral do Direito Civil. Renan Lotufo; Giovanni Etore 

Nanni – Coordenadores. São Paulo: Atlas, 2008, p. 739-741. 
47 LOTUFO, Renan. Código Civil Comentado: Parte Geral (arts. 1º a 232). Volume 1. 2ª Edição. São Paulo: 

2004, p. 499. 
48 CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no direito civil, cit., p. 670-677. 
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eles, inclusive de vida e de morte, as Institutas do referido jurisconsulto impediam os castigos 

imoderados porque não deveria o proprietário empregar mal o seu róprio direito, o que 

representava uma clara ingerência da sociedade no direito de propriedade, impediando que o 

titular o exercesse de maneira abusiva49. 

A concepção teórica dos direitos subjetivos é atribuída à doutrina alemã do século 

XIX, que se dedicou à criação e delimitação do instituto, como influência direta do 

individualismo nascido na Revolução Francesa50. 

O surgimento da doutrina autônoma do abuso do direito é recente e remonta ao século 

XIX, como reação à mentalidade liberal e individualista que impunha o absolutismo do direito 

subjetivo e o exercício ilimitado pelo seu titular. Suas raízes são atribuídas ao campo 

filosófico-político somado ao fator econômico vivenciado no século XX, em que a evolução 

industrial, a progressiva dissolução da propriedade fundiária, a igualdade de todos perante a 

lei, o caráter de poder ou prerrogativa absoluta atribuída aos direitos subjetivos em face do 

Estado e a liberdade econômica desigual são aspectos sintomáticos para a consagração 

jurisprudencial e legislativa do abuso do direito em relação ao exercício das liberdades 

individuais e corporativas51. 

O abuso do direito não foi contemplado no Código Civil francês de 1804, cuja criação 

e desenvolvimento ficaram a cargo da jurisprudência. A expressão abuso do direito (abus de 

droit) foi utilizada pela primeira vez pelo jurista belga François Laurent, que estudou as 

decisões relativas ao direito de vizinhança na jurisprudência francesa, e concluiu que o 

fundamento das condenações era o abuso do direito, embora tal instituto não tenha sido 

incluido no Código Civil francês napoleônico52. 

                                            
49 RODOVALHO, Thiago. Abuso de direito e direitos subjetivos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2011, p. 92-93. 
50 BENACCHIO, Marcelo. Direito Subjetivo – Situação Jurídica – Relação Jurídica, cit., p. 188-189. 

Ao discorrer sobre a decadência dos atos emulativos, Martinho Garcez Neto afirma que “A falência dessa teoria 

deve ser atribuída à prevalência do elemento intencional ou subjetivo. A prova de intenção exclusiva de 

prejudicar era o elemento predominante. Ora, se a intenção dolosa não devia resultar de dados puramente 

objetivos, como, por exemplo, a ausência de interesse no exercício de um direito danoso terceiro, impunha-se ao 

juiz, na apreciação do ato emulativo, a árdua missão de investigar o “animus nocendi”. Mas a dificuldade dessa 

prova ainda mais se agravava pela obrigação a que se achava adstrito o julgador de averiguar se qualquer outro 

móvel legítimo teria concorrido com a intenção ilícita, pois a coexistência de motivos legítimos e ilegítimos 

expurgava o ato da eiva da emulação”. (GARGEZ NETO, Martinho. Responsabilidade civil no direito 

comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 168-169). 
51 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito. Coimbra: Livraria Almedina, 1997, p. 47-50. 
52 LAURENT, F. Principes de Droit Civil. Tome Vingtiême. 4º Edition. Paris: Librarie A. Maresco, 1887, notas 

44, 45 e 49.  

Sobre o tema: LOTUFO, Renan. Código Civil Comentado: Parte Geral (arts. 1º a 232), cit., p. 499. 
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Consta, na doutrina mencionada, que tais decisões remetiam à ideia de existência de 

limites ao próprio direito de propriedade e foram proferidas quando a conduta do proprietário 

causava incômodos aos vizinhos, como nos casos da emissão de maus cheiros por fábricas 

(casos Lingard, Mercy e Lacante); a erosão do terreno vizinho em razão de escavações (caso 

Grosheintz); ou quando a conduta efetivamente intencionava prejudicá-los, como por 

exemplo, na construção de uma falsa chaminé para retirar a luz do vizinho (caso Doerr); na 

construção de uma estrutura de madeira com dez metros de altura, pintada de negro, com 

objetivo de sombrear ou entristecer o tereeno vizinho (caso Savart) ou na colocação de 

espigões de ferro para destruir balões e dirigíveis que pousavam no terreno ao lado (caso 

Clément-Bayard)53. 

Essa última decisão - referente aos dirigíveis - é identificada na doutrina como um 

leading case na matéria, julgado pela Corte de Amiens, em 1912, em que o Tribunal 

reconheceu, expressamente, a teoria do abuso do direito por considerar como anormal este 

exercício do direito de propriedade54. 

A jurisprudência francesa proferiu ainda importantes decisões no campo do direito das 

obrigações, do direito de estar em juízo, do direito de família, dos contratos, das liberdades 

individuais e corporativas55. A partir das hipóteses concretas que foram submetidas à 

apreciação dos tribunais franceses, as decisões contemplaram a ideia de limitação ao exercício 

de direito próprio e da vedação do exercício de direito com intenção de prejudicar terceiros, 

fixando os contornos do abuso do direito e aplicando-o a um número cada vez maior de 

direitos subjetivos, antes tidos como absolutos56. 

Em que pese o grande desenvolvimento da teoria na jurisprudência francesa, o abuso 

do direito encontrou resistência por parte da doutrina. Enquanto alguns autores se dedicavam 

ao estudo do abuso e buscavam sistematizá-lo como instrumento de controle judicial de 

                                            
53 GUERRA, Alexandre. Responsabilidade civil por abuso do direito: entre o exercício inadimissível de 

posições jurídicas e o direito de danos, cit., p. 54. 

No mesmo sentido: MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito: proteção da confiança e limite ao exercício das 

prerrogativas jurídicas no direito privado. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 71-74. 

Segundo Menezes Cordeiro, as decisões judiciais que consagram o abuso do direito no sistema jurídico francês 

não se basearam em disposições legais ante a falta de previsão no Código Napoleão, tampouco recorreram a 

elementos da tradição romanística, vez que proferidas sem qualquer referência à aemulatio, à exceptio doli ou à 

bona fides. Todavia, o abuso do direito não pode ser visto como fator de ruptura da tradição do direito românico, 

encampada, inclusive, pela codificação napoleônica e pela doutrina subjacente. “O abuso do direito visa, 

precisamente, encarar conjunturas novas sem perturbar a harmonia do tecido românico, cujo espírito respeita.” 

(CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no direito civil, cit., p. 677-684). 
54 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil. Teoria Geral. 8ª Edição. 2ª Tiragem. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 595. 
55 JOSSERAND, Louis. Del abuso de los derechos y otros ensayos, cit., p. 7-11. 
56 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 53-54. 
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direitos subjetivos, como Louis Josserand e Raimond Saleilles, outros não concordavam com 

a possibilidade de um abuso de direito, como Marcel Planiol, pois acreditavam que o direito 

cessa onde começa o abuso e, portanto, um mesmo ato não pode ser conforme e contrário ao 

direito57. 

A doutrina de Louis Josserand, todavia, alcançou maior destaque no direito francês e 

no sistema jurídico por ele influenciado, ao definir os principais aspectos teóricos do abuso do 

direito, especialmente no que se refere à fixação do critério de ato abusivo a partir da 

verificação acerca da existência ou inexistência de um motivo legítimo para o exercício do 

direito subjetivo, cujo desenvolvimento afasta a necessidade de verificação do elemento, 

intencional ou culposo, na conduta do autor do ato abusivo58. 

 

1.3 O abuso do direito no direito estrangeiro 

 

O abuso do direito é estudado em vários países do mundo e foi incorporado de 

maneira diferente nos ordenamentos jurídicos, de acordo com as peculiaridades de cada 

Estado e, também, conforme a evolução conceitual do instituto em cada sistema jurídico, 

sendo que alguns deles influenciaram fortemente a concepção vigente do abuso no direito 

brasileiro. 

Na era do direito moderno, o Código Civil da Prússia de 1794 continha um dispositivo 

limitando o exercício dos direitos aos seus limites próprios, ainda de maneira genérica, sem 

explicitar a limitação pelo fim econômico ou social do direito ou mesmo pela boa-fé59. 

O Código italiano de 1865, asssim como o Código napoleônico, não fazia qualquer 

referência aos atos abusivos. Na época, a doutrina e a jurisprudência italianas trataram da 

teoria do abuso do direito não em virtude da necessidade de resolver problemas concretos de 

exercício abusivo de direitos subjetivos, mas sim por força do desenvolvimento da teoria na 

França e na Alemanha. O projeto do Código Civil italiano de 1942 contemplava, na lei de 

                                            
57 NANNI, Giovanni Etore. Abuso do direito, cit., p. 740-741. 
58 Nas palavras do autor: “El derecho moderno y especialmente el derecho contemporáneo se forman del abuso 

uma idea mucho más comprensiva; es abusivo cualquier acto que, por sus móviles y por su fin, va contra el 

destino, contra la función del derecho que se ejerce; al criterio puramente intencional tiende a sustituirse um 

criterio funcional, deriva del espíritu del derecho, de la función que le está encomendada.” (JOSSERAND, 

Louis. Del abuso de los derechos y otros ensayos, cit., p. 5). 

Nesse sentido: MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito: proteção da confiança e limite ao exercício das 

prerrogativas jurídicas no direito privado, p. 72-73. 
59 RODOVALHO, Thiago. Abuso de direito e direitos subjetivos, cit., 125-126. 
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introdução, um artigo que versava sobre o abuso do direito, pelo qual ninguém poderia 

exercer direito próprio de forma contrária ao objetivo para o qual lhe foi concedido, porém 

esse dispositivo foi suprimido pela comissão parlamentar60. 

O abuso do direito não constou da codificação de 1942, tampouco foi discutido na 

doutrina em razão do grande apego teórico dos italianos à figura do direito subjetivo, que 

obstava o reconhecimento do abuso do direito61. Por essa razão, o Código Civil italiano 

estabeleceu limites ao exercício de direitos específicos em algumas áreas, tais como no artigo 

83362, que proíbe a prática do ato emulativo pelo proprietário, e no artigo 1.775, ao forçar o 

credor e o devedor a se comportarem de acordo com as regras de equidade, oferecem um bom 

substrato teórico para recepção da figura do abuso do direito63. 

Além desses dispostivos legais, Fernando Augusto da Cunha de Sá cita ainda o diposto 

no artigo 1.438 do Código Italiano, que estebelece, em síntese, que a ameaça de fazer valer 

um direito só é causa para anulação do contrato se fundada em vantagem injusta, nos artigos 

1.175, 1.337, 1.366 e 1.375 do mesmo Código, preceitos que tratam sobre o critério da boa-fé 

para valoração de todos os comportamentos do sujeito, principalmente na formação, 

interpretação e execução dos contratos ou no comportamento do credor, bom como na seara 

dos direitos da personalidade64. 

Ao discorrer sobre a doutrina italiana do abuso do direito, Bruno Miragem explica que 

Mario Rotondi, na Itália, principal percurssor da teoria no direito italiano, estabelece a 

definição do abuso do direito, não por um conceito apenas jurídico, mas contemplando 

também fenômenos históricos e sociais, vez que representativa de uma nova consciência 

coletiva. Giulio Levi, por sua vez, afirma que o abuso não pode ser tido simplesmente como 

um fenômeno social pela interação da realidade e direito, incumbindo à doutrina e 

jurisprudência a tarefa de aplicá-lo de forma correta. O abuso do direito também encontrou 

opositores na Itália, como Pietro Rescigno, que sustentava ser o abuso mera limitação do 

                                            
60 CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no direito civil, cit., p. 700-701. 
61 LOTUFO, Renan. Código Civil Comentado: Parte Geral (arts. 1º a 232), cit., p. 499. 
62 De acordo com Pietro Barcelona, o dispositivo estabele que o proprietário não pode praticar atos que não 

tenham propósito e visem a apenas causar prejuízos a terceiros. Segundo o autor, nos casos em que a utilidade 

para o proprietário não é imediatamente evidente, há de se fazer uma valoração da vantagem que o ato 

proporcionou ao proprietário e o prejuízo sofrido pelo terceiro. Se houver desproporção do primeiro em 

detrimento do segundo, está caracterizado o ato emulativo. (BARCELONA, Pietro. Diritto privato e società 

moderna. Napoli. Jovene Editore, 1996, p. 261-262). 
63 CALDERALE, Alfredo. Diritto Privato e Codificazione in Brasile. Giuffrè. Milão, 2005, p. 326-327. 
64 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 55-57. 
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exercício de direitos, oferecendo alto grau de insegurança por sua exposição às considerações 

ideológicas ou morais65. 

A jurisprudência italiana, por sua vez, identifica o abuso do direito em matéria de 

direito de propriedade, direito contratual, direito do trabalho, dentre outros. Conforme 

demonstra Fernando Augusto Cunha de Sá, as decisões na Itália consideram como atos 

abusivos “o ato do proprietário de um terreno que, na proximidade dos limitres deste, coloca 

diversos espantalhos destinados a afugentar a caça do terreno vizinho”, “o uso do cavalo 

comodatado, com o fim de poupar o cavalo próprio, em serviços e trabalhos que este muito 

poderia muito bem fazer” e “o despedimento de um inválido sem observância do 

procedimento previsto pela lei para a rescisão do respectivo contrato de trabalho”66. 

Já no direito alemão, o BGB (Código Alemão, 1900) foi o primeiro a positivar a figura 

do abuso do direito. Tal positivação se deu nos artigos 226 e 826 do BGB e estabelece, 

respectivamente, que “o exercício de um direito é inadmissível quando só pode ter fim causar 

um dano a outrem” e que “todo aquele que, de um modo chocante para os bons costumes, 

causa voluntariamente danos a outrem, fica obrigado perante este a indenizá-lo do prejuízo 

causado”, traduzindo hipóteses de exercício emulativo do direito67. 

Entretanto, o artigo 226 incluiu em seu texto a finalidade de causar dano a outrem, 

condicionando o abuso do direito à existência do elememento intencional do agente, razão 

pela qual não serviu de base para inibir atos atentatórios à boa-fé, passando-se a invocar o 

disposto no artigo 826 do BGB, para tal finalidade68. 

Segundo Menezes Cordeiro, a proibição constante no artigo 226 tinha duas vantages: a 

primeira, estar inserido na parte geral do BGB, o que lhe tornava aplicável a todo o direito 

provado e não apenas aos conflitos de propriedade e vizinhança e, também, conforme doutrina 

dominante, ser puramente objetiva, não exigindo culpa ou qualquer elemento subjetivo do 

titular do direito. Contudo, ao exigir que o exercício admissível “só possa ter” em vez de “só 

                                            
65 MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito: proteção da confiança e limite ao exercício das prerrogativas jurídicas 

no direito privado, p. 77. 
66 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 57-58. 
67 Idem, p. 59-60. 

Conforme Martinho Garcez Neto, dentre os corpos legislativos modernos, “é o Código Civil do México o que 

mais identidade mantém com o modelo alemão, pelo qual está nitidamente influenciado (cf. artigos 840, 1.910 e 

1.912).” (GARGEZ NETO, Martinho. Responsabilidade civil no direito comparado, cit., p. 159). 
68 LOTUFO, Renan. Código Civil Comentado: Parte Geral (arts. 1º a 232), cit., p. 499. 
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tenha” por objetivo causar danos, comprometeu todo o campo de aplicação da proibição do 

exercício abusivo do direito indepenedentemente do critério psíquico do agente69. 

Em contrapartida, no tocante ao exercício antifinalístico do direito, o artigo 242 do 

BGB versa sobre a boa-fé na interpretação dos contratos, ao dispor que “o devedor é obrigado 

a efectuar a prestação como exige a lealdade e a confiança recíproca em correspondência com 

os usos socialmente admitidos.” Deste princípio da proibição do abuso do direito, a 

jurisprudência alemã tem feito uma aplicação generalizada aos direitos subjetivos, sejam eles 

referentes ao direito obrigacional, da direito das coisas, das sucessões ou da família70, dentre 

outros, não podendo ser exercido de forma contrária aos bons constumes e, notadamente, 

quando só tenha por finalidade causar danos a terceiros71. 

Cronologicamente, o Código Civil federal suíço, promulgado em 1907, foi o primeiro 

a consagrar uma fórmula geral do abuso do direito em termos mais significativos que o 

Código alemão72. O artigo 2º adverte que o abuso manifesto do próprio direito não é 

protegido por lei, disposição extremamente aberta que confere amplos poderes ao juiz para 

completá-la em casos não tipificados ou na ausência de bons constumes, de acordo com a 

regra que ele adotaria como legislador73. 

É importante ressaltar que no artigo 28 do Código Civil suíço, a sanção do abuso pode 

ser concedida em espécie, isto é, o abuso pode gerar a obrigação de reparação do dano ou a 

própria supressão do ato abusivo, sendo certo que a intenção de prejudicar não representa 

elemento exclusivo do abuso do direito. Concretamente, a jurisprudência suíça tem 

considerado o abuso do direito como a contrariedade do exercício com a sua função social ou 

com o fim de diferentes direitos, ainda que com parcimônia, sobretudo nas hipóteses em que 

                                            
69 CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no direito civil, cit., p. 689-694. 
70 Sobre o alcance do abuso a esses ramos do direito, Arruda ALVIM já afirmava, em 1978, que “A teoria do 

abuso do direito, contemporaneamente, inclusive entre nós, aplica-se a todos os campos do Direito, espraiando-

se no direito obrigacional, para o direito das coisas e até mesmo para o direito da família.” (ALVIM, Arruda. 

Direito de propriedade – extensão e limitações. In: Revista de Direito Imobiliário. Vol. 2/1978. Jul-Dez/1978, p. 

43-44). 
71 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 60-61. 

Nas palavras de Anderson Schreiber: “a boa-fé objetiva, também chamada de boa-fé contratual, embora já 

conhecida em outros períodos da história do direito, foi amplamente desenvolvida na Alemanha, a partir de 

1896, com base no §242 do BGB, cuja literalidade está muito aquém das consequências que a sensibilidade 

jurisprudencial e a sofisticação doutrinária lhe reservaram. Tal qual o abuso do direito, a boa-fé objetiva nasce 

com o propósito de corrigir excessos da liberdade individual.” (SCHREIBER, Anderson. Direito civil e 

constituição. São Paulo: Atlas, 2013, p. 53). 
72 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 66. 
73 CALDERALE, Alfredo. Diritto Privato e Codificazione in Brasile, cit., p. 326. 

Registre-se a opinião de Martinho Garcez Neto, para quem “o legislador suíço, na impossibilidade de prever 

todos os casos, estabeleceu no art. 2º do Título Preliminar uma norma de caráter geral, que tende a assegurar a 

justiça de cada caso, ainda à custa da segurança”. (GARGEZ NETO, Martinho. Responsabilidade civil no direito 

comparado, cit., p. 160). 
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os meios de defesa da parte afetada são tidos como insuficientes para proteção do seu 

direito74. 

O Código Civil soviético de 1922, que serviu de modelo à codificação civilista das 

demais repúblicas socilistas soviéticas, consagrou, segundo Fernando Augusto Cunha de Sá, o 

“abuso do direito em termos que se reputam como os mais perfeitos dentro de uma 

formulação essencialmente funcional desta figura, que é apresentada como limitação geral do 

exercício dos direitos”, dispondo no artigo 1º que “os direitos civis são protegidos pela lei, 

salvo nos casos em que sejam exercidos num sentido contrário à sua destinação econômica e 

social”75. 

Jorge Manuel Coutinho de Abreu relata os fundamentos da legislação civil da URSS e 

das repúblicas federadas, de 1961, contém um artigo correspondente (artigo 5º), cuja 

justificativa estaria em permitir que o Direito Civil também servisse de apoio na “luta contra 

as tendências para a propriedade privada, contra o parasitismo e contra a cupidez, facilitando 

assim a extirpação dos vestígios da psicologia burguesa”76. 

O Código Civil grego de 1940, que entrou em vigor apenas em 1946 em virtude da 

invasão do território grego na segunda guerra, adotou a formulação da doutrina alemã em seu 

artigo 28177, que dispõe: “O exercício é proibido quando exceda manifestamente os limites 

impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo escopo social e econômico do direito”. 

Segundo Judith Martins-Costa, o legislador grego soube aproveitar e harmonizar as 

manifestações legilastivas e doutrinárias estrangeiras, retirando a referência aos bons 

constumes e à boa-fé da codificação suíça e da doutrina germânica posterior ao BGB, que 

edificou as bases do exercício jurídico inadmissível, inserindo ainda a menção ao fim 

econômico e social do direito que constava do projeto franco-italiano de Código das 

Obrigações78. 

                                            
74 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 67-68. 
75 Idem, p. 68-69. 
76 ABREU, Jorge Manuel Coutinho de. Do abuso do direito. Ensaio de um critério em direito civil e nas 

deliberações sociais. Coimbra: Almedina, 1999, p. 52-53. 
77 LOTUFO, Renan. Código Civil Comentado: Parte Geral (arts. 1º a 232), cit., p. 500. 
78 MARTINS-COSTA, Judith. Os avatares do abuso do direito e o rumo indicado pela boa-fé. In: Direito civil 

contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional. Anais do Congresso Internacional de 

Direito Civil-Constitucional da Cidade do Rio de Janeiro - 2006. Gustavo Tepedino - Organizador. São Paulo: 

Atlas, 2008, p. 77-79. 

Ao discorrer sobre o tema, Menezes Cordeiro afirma que o Código grego compreende, pois, uma fórmula 

respeitante ao abuso do direito que ultrapassa todos os códigos que o antecederam. Essa fórmula representa, no 

fundo, a codificação da doutrina alemã posterior ao BGB. Os tribunais gregos fazem, da consagração legal em 

causa, uma aplicação que os coloca muito à frente dos seus congêneres italiano, austríacos e, até, suíços: 
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O Código Civil argentino de 1871, alterado pela Lei nº 17.771 de 1968, dispõe no 

artigo 1.071 que a lei não ampara o exercício abusivo de direitos, considerando abusivos os 

atos que contrariem a finalidade que a lei visa obter ou que excedam os limites impostos pela 

boa-fé, a moral e os bons costumes. Esta regra é interpretada na doutrina argentina como a 

adoção da concepção objetiva do abuso do direito, com vasta aplicação em matéria de 

obrigações e em outros ramos do direito privado79. 

Antes mesmo da reforma do Código Civil argentino, a jurisprudência já fazia extensa a 

profunda aplicação do abuso do direito no âmbito do direito de família, dos contratos, dos 

direitos reais e societário, em termos largos e diversos, levando a ser considerada uma das 

legislações mais amplas sobre assunto, após a promulgação de um preceito expresso sobre o 

abuso do direito de conteúdo nitidamente objetivo80. 

O Código Civil espanhol de 1973 trata do abuso do direito no artigo 7º, decompondo-

o, conforme ensina Bruno Miragem, com apoio na doutrina de Díez-Picazo e Gullón, em um 

primeiro limite imposto pela boa-fé, e uma segunda figura identificada como o abuso em que 

“o exercício de um direito deve ajustar-se à finalidade econômica e social para a qual tenha 

sido concedido ou atribuído ao titular deste direito”81. 

A jurisprudência espanhola faz diversas interpretações e aplicações da ideia do abuso 

do direito a partir da identificação do princípio em sua legislação, como, por exemplo, na 

elevação do artigo 1.258 do Código Civil – relativo à boa-fé nas relações contratuais – ao 

patamar de princípio geral do direito, aplicável a todos os campos jurídicos82. 

Antes de dar maior destaque ao Código Civil português, que possui grande 

importância para o estudo e compreensão do abuso do direito no sistema jurídico brasileiro 

vigente, é importante ressaltar que a teoria do abuso do direito também se difundiu igualmente 

em outros sistemas jurídicos com maior ou menor expressão em cada um deles, tais como no 

sistema de Porto Rico, no direito norte-americano (abuse-of-rigths doctrine) e no direito 

muçulmano, como também no Código Civil da Louisiana (1808), do Chile (1855), do 

                                                                                                                                        
distanciam-se dos franceses, cuja orientação segue rumos diversos e aproximam-se do esquema germânico. Sob 

a contingência de fórmulas legais, foi determinante uma recepção da Ciência Jurídica, tal como foi desenvolvida 

na Alemanha, em sentido próprio, no espaço jurídico helênico: a essa recepção deve-se o sucesso da proibição do 

abuso do direito. (CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no direito civil, cit., p. 717). 
79 SPOTA, Alberto G. Tratado de Derecho Civil. Tomo I. Parte general. Volumen 2. Buenos Aires: Editorial 

Depalma, 1947, p. 101-122. 
80 Idem p. 372-375. 

Veja-se, também: CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 85-86. 
81 MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito: proteção da confiança e limite ao exercício das prerrogativas jurídicas 

no direito privado, p. 76. 
82 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 82-83. 
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Paraguai (1987), do Japão (1898, reformado pela Lei 222/1947), de Quebec, no Canadá 

(1994), e na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2000)83. 

O Código Civil português de 1867, também conhecido por Código de Seabra em 

homenagem ao seu principal feitor, António Luís de Seabra e Souza, continha um brocado de 

direito romano em seu artigo 13, segundo o qual “qui suo iure utitur neminem laedit” (isto é, 

em tradução livre, “quem se utiliza de direito seu não pode ofender a ninguém), o que 

dificultava sobremaneira a aceitação da teoria do abuso do direito pela doutrina e 

jurisprudência portuguesa da época, apesar da existência de outras normas que minoravam a 

rigorosidade do referido brocado romano84. 

Em que pese tal dificuldade de justificação da teoria no sistema jurídico vigente ao 

tempo do Código de Seabra, a figura do abuso do direito era admitida pela jurisprudência em 

termos muito mais modestos do que aqueles em que a jurisprudência francesa do período 

conferia ao referido instituto, já visitado neste capítulo. Há registros doutrinários, porém, de 

que o Código de Seabra admitia a teoria do abuso de forma implícita em vários de seus 

preceitos, mesmo não tendo sido expressamente consagrada no texto legal85. 

No anteprojeto de reforma do Código de Seabra, conhecido por anteprojeto de Vaz 

Serra em alusão ao jurista Adriano Pais da Silva Vaz Serra que presidiu a Comissão de 

Reforma do Código Civil português, o abuso do direito ganhou significativo espaço 

impulsionado mais pela influência da doutrina alemã do BGB no direito português do que em 

razão da absorção pelo legislador civil da prática doutrinária e jurisprudencial da teoria do 

abuso do direito no país86. 

Na versão inicial, o anteprojeto de Vaz Serra tratava do abuso do direito em oito 

artigos, todos muito extensos, que contemplavam, em breve resumo, uma modalidade de ato 

abusivo intencional causador de danos e contrários aos bons costumes (artigo 1º), bem como 

suas respectivas aplicações, tais como a exceptio doli, a violação da obrigação por terceiro, a 

                                            
83 Sobre o tema, confira-se a profunda pesquisa realizada no Brasil pelos autores: GUERRA, Alexandre. 

Responsabilidade civil por abuso do direito: entre o exercício inadimissível de posições jurídicas e o direito de 

danos, cit., p. 90-93; RODOVALHO, Thiago. Abuso de direito e direitos subjetivos, cit., p. 123-160; BOULOS, 

Daniel M. O abuso do direito no novo código civil. Coleção Profº. Arruda Alvim. São Paulo: Editora Método, 

2006, p. 49-59. 
84 CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no direito civil, cit., p. 707. 
85 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 114-115. 

Menezes Cordeiro afirma em nota de rodapé de sua obra que a primeira decisão proferida pelo Supremo Tribunal 

de Justiça português admitindo o abuso do direito como figura compatível com o sistema jurídico então vigente 

foi proferida em 1933 (STJ, 27/01/1933, RLJ 65 (1933), 381/382. (CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no 

direito civil, cit., p. 707). 
86 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 115-117. 
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chicana e a nulidade formal abusiva (artigo 2º); uma modalidade de ato clamorosamente 

ofensivo à consciência jurídica dominante, isso é, um ato contrário ao fim do direito (artigo 

3º); quatro modalidades de responsabilidade civil em caso de dedução judicial de pretensão ou 

oposição infundada (artigo 4º); no caso de queixa, denúncia ou acusação criminal de má-fé ou 

culposa (artigo 5º); no caso de conselhos, recomendações ou informações em que o agente 

assumisse a responsabilidade pelo dano (artigo 6º) e no caso de publicação ofensiva (artigo 

7º); bem como, finalmente, uma modalidade de aquisição ou exercício de direito contrário à 

boa-fé (artigo 8º)87. 

Esse anteprojeto foi simplificado pelo próprio Vaz Serra na versão resumida do direito 

das obrigações e profundamente alterado nas revisões ministeriais que se seguiram até a sua 

aprovação. Sobre o tema, Menezes Cordeiro explica que, inicialmente, na primeira revisão 

ministerial, a teoria do abuso foi restringida apenas a um artigo que continha nítido perfil de 

responsabilidade civil subjetiva pela prática de atos que contrariassem os princípios éticos ou 

os fundamentos do sistema jurídico, distanciando, assim, o abuso do direito do modelo 

alemão e aproximando-o do modelo francês puro. Na segunda revisão ministerial, o 

tratamento do abuso do direito foi novamente modificado, ressurgindo a inspiração na 

doutrina alemã com as referências feitas à boa-fé e aos bons costumes, e indo além ao 

introduzir, quase sem alterações, a redação do artigo 281 do Código Grego, já analisado88. 

Essa revisão prevaleceu, dando origem ao artigo 334 do Código Civil português de 

1966, segundo o qual “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 e 

econômico desse direito”, concepção que deu origem à formulação contemporânea do abuso 

adotada pelo direito brasileiro no Código Civil de 2002. 

A partir do artigo 334 do Código Civil português, Menezes Cordeiro discorre sobre o 

tratamento típico conferido ao abuso pelo exercício inadmissível do direito, identificando as 

figuras da exceptio doli, do venire contra factum proprium, da inelegabiliade de nulidades 

formais, da supressio e surrectio, da tu quoque e do desequilibrio no exercício jurídico no 

direito português, cujo estudo e aplicabilidade também são reproduzidos pela doutrina e 

jurisprudência brasileira e cuja aplicação aos conflitos possessórios constitui o norte principal 

deste trabalho, assim como a teoria da limitação dos direitos subjetivos pela função 

econômica e social do direito à posse e de possuir. 

                                            
87 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 117-127. 
88 CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no direito civil, cit., p. 711. 
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2 A EVOLUÇÃO DO ABUSO DO DIREITO NO DIREITO BRASILEIRO 

 

2.1 O abuso do direito no Código Civil brasileiro de 1916 

 

O Século XIX foi marcado pela influência das revoluções americana (1776) e francesa 

(1789). No Brasil, ainda colônia de Portugal, a abertura dos portos brasileiros (1808), a 

criação do Reino Unido do Brasil (1815) e a revolução dos portos (1820) aceleraram o 

processo pela declaração da independência nacional. Após a declaração da independência de 

Portugal (1822), o Brasil conheceu sua primeira Constituição (1824), iniciando, em seguida, 

um processo legislativo de codificação em substituição às Ordenações Filipinas (1602) com a 

promulgação do Código Criminal (1830), do Código de Processo Penal (1832), do Código 

Comercial (1850) e do regulamento 737/1850, que traçava normas procedimentais e fez as 

vezes do Código de Processo Civil89. 

Por força do artigo 18 da Constituição Imperial 1824, que determinava a elaboração de 

um Código Criminal – promulgado em 1830 – e um Código Civil, o jurista Augusto Teixeira 

de Freitas elaborou, inicialmente, a primeira reunião sistemática das leis civis do Brasil 

Imperial, chamada de Consolidação das Leis Civis (1857) e, posteriormente, escreveu um 

anteprojeto de Código, com quase cinco mil artigos, que promovia a unificação do direito 

privado e representava um avanço dogmático no Direito Civil, que ficou imortalizado como o 

Esboço Teixeira de Freitas (1860)90. 

O Esboço Teixeira de Freitas não chegou a ser utilizado no Brasil em razão do 

governo imperial ter abandonado o projeto. A esta altura, o direito civil era disciplinado em 

parte pela Consolidação das Leis Civis e em parte pelas normas de direito privado que 

sobreviviam das Ordenações Filipinas. Ainda durante o Império, foram elaborados os 

anteprojetos da lavra de Nabuco de Araújo (1872), de Joaquim Felício dos Santos (1978) e de 

Antônio Coelho Rodrigues (1890), porém nenhum deles conseguiu concluir o projeto de uma 

legislação civil codificada91. 

Em 1899, Clóvis Beviláqua recebeu o convite do governo para elaborar um novo 

projeto de Código Civil e, a partir dos textos anteriores, finalizou o trabalho no mesmo ano. O 

                                            
89 LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História, cit., p. 277-295. 
90 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil. Teoria Geral, cit., p. 45-46. 
91 LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História, cit., p. 303. 

Conforme Renan Lotufo, o Esboço Teixeira de Freitas serviu de base para o Código Civil argentino (1869) e 

para o Código Civil do Paraguai (1877). (LOTUFO, Renan. Código Civil Comentado: Parte Geral, cit., p. 1).  
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projeto do Código Civil passou por longa tramitação no Congresso Nacional – muito em 

virtude das críticas do então Senador Ruy Barbosa - sendo aprovado apenas em 1916, com 

entrada em vigor em janeiro de 191792. 

Em extensa pesquisa sobre a evolução histórica do direito civil no Brasil, Claudia 

Lima Marques e Bruno Miragem afirmam que “O Código Civil sofreu clara influência do 

Code Civil de 1804, das Codificações portuguesa, espanhola e italiana, assim como da 

doutrina alemã Pandectista, por intermédio da destacada Escola de Recife, e também dos 

Códigos e projetos alemão e suíço. Este primeiro Código Civil brasileiro foi muito criticado 

por ser uma codificação individualista, elaborado por uma sociedade rural e conservadora, 

ingênuo em excesso e não suficientemente social, como que a “fechar as portas” do século 

XIX, sem abrir para o Brasil “as portas” do século XX”93. 

Ainda sobre a inspiração do Código Civil de 1916, é importante destacar na íntegra a 

lição de Gustavo Tepedino: 

O Código Civil de 1916, bem se sabe, é fruto da doutrina individualista e 

voluntarista que, consagrada pelo Código de Napoleão e incorporada pelas 

legislações posteriores, inspiraram o legislador brasileiro quando, na virada do 

século, redigiu o nosso primeiro Código Civil. Àquela altura, o valor fundamental 

era o indivíduo. O direito privado tratava de regular, do ponto de vista formal, a 

atuação dos sujeitos de direito, notadamente o contratante e o proprietário, os quais, 

por sua vez, a nada aspiravam senão ao aniquilamento de todos privilégios feudais: 

poder contratar, fazer circular as riquezas, adquirir bens como expansão da própria 

inteligência e personalidade, sem restrições ou entraves legais. Eis aí a filosofia do 

século XIX que marcou a elaboração do tecido normativo consubstanciado no 

Código Civil de 1916. Afirmava-se, significativamente – e afirma-se ainda hoje nos 

cursos jurídicos -, que o Código Civil Brasileiro, como outros de sua época, era a 

Constituição do Direito Privado. De fato, cuidava-se da garantia legal mais elevada 

quanto à disciplina das relações patrimoniais, resguardando-as contra a ingerência 

do Poder Público ou de particulares que dificultassem a circulação de riquezas. O 

Direito Público, por sua vez, não interferiria na esfera privada, assumindo o Código 

Civil, portanto, o papel de estatuto único e monopolizador das relações privadas. O 

                                            
92 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil. Teoria Geral. 8ª Edição. 2ª Tiragem. – 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 46. 
93 Os autores também abordam a evolução histórica do direito privado brasileiro por dois pontos pouco 

explorados pela doutrina. O primeiro é a recepção do direito romano por meio do Brasil-Colônia em razão da 

aceitação das ideias jurídicas vindas da Europa diante da necessidade de atualizar as Ordenações portuguesas, 

que trouxe consigo o jus comune europeu, o direito canônico e alguma influência do direito germânico, bem 

como o próprio Código Seabra, uma das principais fontes utilizadas por Clóvis Beviláqua. O segundo é a 

influência da doutrina alemã e do Código Civil alemão (BGB), por serem produtos ou criações típicas do século 

XIX, marcando um momento histórico de liberalismo e desenvolvimento da ciência do direito, e pela 

distribuição sistemática das matérias no Código Civil brasileiro em parte geral e parte especial, à exemplo do 

BGB, aspecto mais destacado pela doutrina. Todavia, afirmam ainda que o BGB influenciou o conteúdo da 

codificação brasileira em virtude da denominada Escola de Recife, que reunia destacados juristas, tais como 

Teixeira de Freitas, Tobias Barreto, Rui Barbosa e Clóvis Beviláqua, que participaram ativamente da elaboração 

do Código Civil de 1916, ainda em momentos diversos, o que ocorreu, por exemplo, com as regras da parte geral 

sobre fatos e atos jurídicos, que retiraram forte inspiração na doutrina pandectista alemã. (MARQUES, Claudia 

Lima; MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2012, p. 31/80) 
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Código almejava a completude, que justamente o deveria distinguir, no sentido de 

ser destinado a regular, através de situações-tipo, todos os possíveis centros de 

interesse jurídico de que o sujeito privado viesse a ser titular94. 
 

Por essas razões, o Código Civil brasileiro de 1916 não estruturava sistematicamente 

as regras relativas ao exercício jurídico, considerado como atuação humana relevante para o 

Direito. O artigo 160, inciso I, todavia, dispunha sobre os atos exercidos no exercício regular 

de um direito reconhecido, classificados, por essa razão, como atos lícitos. Este dispositivo, a 

contrario sensu, era uma fórmula de socialização do direito que possibilitava a repressão ao 

abuso em geral, conforme fez constar o próprio Clóvis Beviláqua: 

Estatue o art. 160, I, que não constitue acto illicito o praticado no exercício 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. (...) O brasileiro, 

art. 160, I, refere-se ao exercício irregular do direito. É a doutrina de Saleilles. O 

exercício anormal do direito é abusivo. A consciencia publica reprova o exercicio do 

direito do indivíduo, quando contrario ao destino economico e social do direito, em 

geral95. 
 

De acordo com a tradicional lição de Pedro Baptista Martins, de 1935, o dispositivo 

era expresso ao consagrar a doutrina do abuso do direito. Isto porque se não constituem atos 

ilícitos os praticados no exercício de um direito reconhecido, automaticamente constituem 

abuso os atos praticados em virtude do exercício irregular desse direito. Ao comentar o artigo 

160, inciso I, do Código Civil de 1916, o autor vai ainda mais longe, afirmando tratar-se da 

doutrina puramente objetiva do abuso do direito, in verbis: 

A consagração da doutrina do abuso do direito é, portanto, expressa, assentando-se a 

fórmula numa base puramente objetiva. O destinatário de um direito subjetivo, que o 

exerce de maneira anormal, desnaturando-lhe os institutos econômicos ou sociais, 

envolve a sua responsabilidade e sujeita-se à obrigação de reparar as consequências 

de seu ato abusivo. Averiguar a intenção do agente, verificar se o dano teria 

resultado de culpa sua, é tarefa relegada à psicologia. O que, em consonância com o 

código, importa examinar é se o indivíduo, ao desencadear o seu poder jurídico, com 

o fim de satisfazer um interesse puramente egoístico, deixou de ter em conta os 

interesses antagônicos, mas hierarquizados, da coletividade, desvirtuando, por essa 

forma, o elemento social que, na formação da regra jurídica, predomina sobre o 

interesse individual96. 

                                            
94 TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do direito civil. In: Temas de 

Direito Civil. Gustavo Tepedino – Coordenador. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 2-3. 
95 BEVILÁQUA, Clovis. Código civil dos Estados Unidos do Brasil. Comentado por Clovis Beviláqua. Edição 

histórica. 2º volume. 7ª Tiragem. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1979, p. 431-434. 

Vale trazer o registro de Alexandre Guerra ao mencionar que na vigência do Código Civil de 1916 houve uma 

tentativa frustrada de inserção do abuso no direito positivo por meio do Anteprojeto de reforma da Lei de 

Introdução ao Código Civil brasileiro, apresentado sob a rubrica de Lei Geral de Aplicação das Normas 

Jurídicas, Decretos 51.005/61 e 1.490/62 elaborado por Haroldo Valadão, que dispunha no artigo 11: “Não será 

protegido o direito que for ou deixar de ser exercido em prejuízo do próximo ou de modo egoísta, excessiva ou 

antissocial”. (GUERRA, Alexandre. Responsabilidade civil por abuso do direito: entre o exercício inadimissível 

de posições jurídicas e o direito de danos, cit., p. 129). 
96 O autor relata ainda que Clóvis Beviláqua defendeu, em sua obra, que o dispositivo retratava a concepção 

finalística do destino econômico e social dos direitos, baseado na doutrina de Saleilles: “O exercício anormal do 
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Entretanto, a doutrina da época, apesar de identificar a figura do abuso do direito no 

referido dispositivo legal, afirmava se tratar da teoria subjetiva do abuso do direito, que exigia 

a presença do elemento psíquico para sua configuração97. 

Dentre esses autores, Everardo da Cunha Luna afirmava que não era possível conciliar 

a doutrina objetiva de Saleilles com os princípios fundamentais dos atos ilícitos do direito 

brasileiro, porque a ilicitude sempre encontra base jurídica culpabilidade e, portanto, haveria 

necessidade de dolo ou culpa para caracterização do abuso do direito. Para o autor, na raiz da 

culpabilidade também está a violação culposa de um dever moral, consistente no exercício do 

direito em consonância com a sua finalidade econômica e social98. 

                                                                                                                                        
direito é abusivo. A consciência pública reprova o exercício do direito quando contrário ao destino econômico e 

social do direito em geral.” (MARTINS, Pedro Baptista. O abuso do direito e o ato ilícito, cit., p. 95-96). 

Segundo Judith Martins-Costa, “não bastou a expressa indicação do próprio codificador, nem mesmo, na década 

de 1930, a entusiástica defesa procedida por Pedro Baptista Martins acerca da base “puramente objetiva” da 

regra condenatória do abuso do direito, assim como não bastaram leis posteriores, editadas na década de 1930 

com o escopo de amenizar “a insolidariedade [...] completa”, o “individualismo troglodítico” que infelizmente 

marcam a nossa cultura. Ainda que ingressando por meio de uma fórmula misteriosa, como qualificou Pontes de 

Miranda, o art. 160, I, teve pobre e desviada fortuna, sendo raros os acórdãos que o versavam, no mais das vezes 

para negar a vigência do instituto.” (MARTINS-COSTA, Judith. Os avatares do abuso do direito e o rumo 

indicado pela boa-fé. In: Direito civil contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional, cit., 

p. 60). 
97 Nesse sentido, confira-se o parecer de Vicente Ráo, proferido em maio de 1930: “O conceito do “abuso do 

direito” só se comprehende, dentro de nossa legislação civil, como acto illicito. Afóra a responsabilidade 

decorrente do “risco profissional” nos accidentes do trabalho, a responsabilidade civil, em nosso systema legal, 

deve necessariamente presuppôr a culpa (“intenção voluntaria” de causar dammo – dolo, – ou simples 

negligencia ou imprudência – culpa em sentido estricto). Dentro desses principios é que deve ser entendido o 

dispositivo do art. 554 do cod. civil: – o “máo uso” da propriedade determina a responsabilidade do agente pelos 

prejuizos causados, e, em caso occurrente, póde ser obstado. Mas, em que consiste o máo uso da propriedade? 

Meréa, accentuando a difficuldade que, praticamente, a questão offerece, acceita a conclusão de Alves Moreira 

(Ins. I, pag. 638): “De um modo geral, póde dizer-se que ha abuso sempre que o acto realisado, considerado em 

si e em relação ao modo como os homens costumam proceder em harmonia com as regras da boa fé, se não 

póde explicar por outra causa que não seja a de causar damno” (Comm. cit. art. 554). Eu vou mais longe e 

digo: o “máo uso” da propriedade, tambem se verifica, além da hypothese de (“não ter outra causa que não seja 

a de causar damno”, isto é, além da hypothese de dolo, na de culpa em sentido estricto, a qual occorre quando o 

titular age com negligencia ou imprudência (art. 159). Só assim, na verdade, o “máo uso” se integra no conceito 

mais amplo e genérico do de “abuso de direito”, e este, por sua vez, no de “acto illicito”. Por outras palavras: – 

em face do disposto no art. 160 n. 1, do cod. civil, “máo uso” da propriedade vem a ser o “exercicio irregular” 

desse, e, pois, um acto illicito. Cabe-me, agora, examinar se o caso exposto na consulta póde enquadrar-se nessa 

categoria. Respondo negativamente, em these. Não é presumível que a serraria haja sido estabelecida e funccione 

com o animo de perturbar o socego dos visinhos. Ora, excluida a presumpção de dólo, tão pouco a de culpa póde 

admittir-se, de vez que uma prévia licença do poder competente antecedeu a installação dessa industria no local 

em questão. Essas presuampções, porém, podem ceder ante prova em contrario. Assim, se na realidade, contra 

todas as presumpções, os donos da serraria procedem com dolo ou culpa, produzindo intencionalmente ou 

por imprudenciaou negligencia, perturbação do socego dos visinhos, sobretudo nas horas naturalmente 

destinadas ao repouso, então o caso muda de figura. Mas o exercicio “regular“ dessa industria, desse direito, por 

si só, não póde ser havido como “máo uso” da propriedade, e, consequentemente, tambem não o póde ser como 

“abuso de direito”. (RÁO, Vicente. Abuso do direito. Seu conceito na legislação civil brasileira. Parecer. 

Doutrinas Essenciais de Direito Civil, vol. 4, out/2010, DTR\2012\1761, p. 1019-1020). 
98 LUNA, Everardo da Cunha. Abuso do direito. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Companhia Editora Forense, 1959, p. 

105-107. 
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Ao comparar o abuso do direito nas codificações alemã, suíça e brasileira, Pontes de 

Miranda afirma que o Código Civil brasileiro apresentou o conceito mais largo ao abuso do 

direito, dispensando a finalidade de causar um dano exposto na regra jurídica germânica ou a 

presença de má-fé da codificação suíça, porém baseado na teoria subjetiva ao exigir a culpa 

para a sua configuração. Confira-se, a propósito, a lição do próprio autor: 

A doutrina do “abuso do 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 a marcar nova fase na teoria. 

No B.G.B, §226, pressupõe-se que o exercício do direito não tenha outro fim que o 

de causa dano. (...) 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 Rechtsschutz). Também negativa, mas de outra natureza, 

é a solução do Código Civil brasileiro: não é lícito 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. Cabe a ação de perdas e danos, ou a ação para impedir que se causem danos. 

Não é preciso que haja exclusividade de fim a que se refere o B.G.B.; mas, no 

sistema do Código, será exigida a culpa. No suíço, a má-fé (sem Treu und Glauben). 

Dos três, o que mais largo conceito apresentou foi o brasileiro99. 
 

Em que pese a intensa discussão doutrinária, o abuso do direito encontrou maior 

respaldo apenas nos meados do século XX – isto é, após as leis especiais surgidas da 

Revolução de 1930 e o anteprojeto de Código das Obrigações (1940) ter excluído a intenção 

emulativa da regra do abuso100 - em que alguns aspectos de exercício anormal ou irregular do 

direito à luz da finalidade econômica ou social do direito foram utilizados pela jurisprudência, 

em especial nas causas envolvendo a purgação da mora nas relações jurídicas locatícias101. 

                                            
99 MIRANDA, Pontes de. Fontes e evolução do direito civil brasileiro. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1981, 

p. 162-163. 
100 Na década de 1940, foi formada comissão constituída por Orozimbo Nonato, Philadelpho Azevedo e 

Hahnemann Guimarães para criação de um Código das Obrigações, retirando a matéria do Código Civil, e 

também extirpando a clássica divisão do Código Civil em parte geral e parte especial, oriunda do Esboço 

Teixeira de Freitas, elaborado sobre a influência da doutrina alemã, ideia essa reproduzida em 1960, mas que 

não logrou êxito e findou com a retirada do Projeto nº 3.771/96 do Congresso Nacional. (LOTUFO, Renan. 

Código Civil Comentado: Parte Geral, cit., p. 1). 
101 MARTINS-COSTA, Judith. Os avatares do abuso do direito e o rumo indicado pela boa-fé. In: Direito civil 

contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional, cit., p. 63. 

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do STF: Não comete abuso de direito o locatário, que purga a mora, 

exercendo várias vezes a faculdade concedida no art. 15, parágrafo 1, da Lei nº 1.300, de 27 de dezembro de 

1950. (STF- RE 29904, Relator(a):  Min. Hahnemann Guimaraes, Segunda Turma, julgado em 28/10/1955, DJ 

19-04-1956 PP-04215 EMENT VOL-00249-02 PP-00740).  

Em sentido contrário: A lei, permitindo a purga da mora, quando requerida no prazo para a contestação do 

pedido de despejo, nem por isso acoberta o abuso de direito, concretizado na conduta do locatário que, 

reiteradamente, protela o pagamento do aluguel. A emenda da mora é oportunidade que a lei do inquilinato arma 

em favor do locatário; atenda a uma premência econômica que deve ser rigorosamente justificada, sem abrir 

ensejo a um privilegio odioso, em detrimento de legitimo interesse do locador em auferir sua renda dentro do 

prazo contratual. (STF - RE 29749, Relator(a):  Min. Ribeiro da Costa, Segunda Turma, julgado em 08/05/1956, 

EMENT VOL-00274 PP-00349). 
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A partir desse período, mais precisamente de 1970, ocorreu certa expansão do abuso 

do direito para outros ramos do direito além do Direito Civil, Processual Civil e societário, 

alcançando o Direito do Trabalho, o Direito Administrativo e o Direito Penal, inclusive com 

indícios de correção dos deveres originados na boa-fé, entretanto havia mais “retrocessos que 

avanços nos elementos integrantes da fattispecie, exigindo-se habitualmente culpa ou 

dolo”102. 

Por outro lado, o abuso do direito com base objetiva começava a ser considerado no 

exercício dos direitos de algumas relações jurídicas, como na hipótese do abuso do poder 

econômico, posteriormente incorporado ao direito positivo pela Lei nº 8.884/94, ou no abuso 

de posições jurídicas, tal como, por exemplo, do acionista controlador da companhia, 

conforme artigo 115 da Lei de Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76, reformada em 

2001)103. 

O advento da Constituição Federal de 1988 implicou no tratamento constitucional de 

várias disciplinas que, até então, eram regidas exclusivamente pelo Código Civil e, por essa 

razão, toda a iluminação do sistema passa a ser dada pelos princípios fundamentais expressos 

no texto Constitucional. A par da discussão doutrinária sobre a total descodificação do direito 

privado em microssistemas ou da manutenção de um Código Civil com função participativa, 

intermediária entre a Constituição e os microssistemas, o texto constitucional de 1988 previu 

expressamente a criação de uma legislação protetiva dos direitos do consumidor104. 

O Código de Defesa do Consumidor adotou a concepção objetiva do abuso 

dispensando a presença de dolo ou culpa para determinação da abusividade das práticas pelos 

fornecedores de produtos e serviços (artigo 39), na verificação das cláusulas abusivas (artigo 

51) e da publicidade abusiva (artigo 37), bem como na configuração do abuso do direito como 

requisito para desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor (artigo 28), buscando 

                                            
102 MARTINS-COSTA, Judith. Os avatares do abuso do direito e o rumo indicado pela boa-fé. In: Direito civil 

contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional, cit., p. 64-65. 

Em 1932, Jorge Americano já sustentava a possibilidade de configuração do abuso do direito no exercício de 

uma demanda, refletindo a aplicação da teoria no campo processual civil. Segundo o autor, em regra, a ausência 

de interesse legítimo na propositura da ação quanto à substância da relação jurídica (ausência de titularidade do 

direito) e quanto às condições e modalidades de seu exercício causam dano ao ofendido, o que caracteriza abuso 

do direito e a consequente responsabilidade civil do autor. (AMERICANO, Jorge. Do abuso do direito no 

exercício da demanda. 2ª Edição. São Paulo: Livraria Academica, 1932, p. 63-80). 
103 MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito: proteção da confiança e limite ao exercício das prerrogativas 

jurídicas no direito privado, p. 88-89. 
104 LOTUFO, Renan. Da oportunidade da Codificação Civil e a Constituição. In: O novo Código Civil e a 

Constituição. Ingo Wolfgang Sarlet (Organizador). 2ª ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2006, p. 24-27. 
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coibir o abuso de posição jurídica pelos fornecedores em detrimento dos consumidores, 

sujeitos titulares de proteção jurídica constitucional105. 

Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor alterou a gênese da boa-fé, até 

então adotada no Código Civil e na jurisprudência, exclusivamente em sua concepção 

subjetiva, vinculada ao estado anímico do agente, ao estabelecer nos artigos 4º e 51, inciso IV, 

que as relações de consumo e as obrigações delas decorrentes devem ser compatíveis com o 

primado da boa-fé objetiva, como parâmetro de comportamentos leais, honestos e 

colaborativos com os fins perseguidos pelas partes da relação obrigacional106. 

Portanto, apenas no final do século XX e início do século XXI, já às vésperas da 

promulgação do Código Civil de 2002, a jurisprudência passou a admitir, ainda que de forma 

oscilante, a objetivação do abuso, em grande escala por força da entrada em vigor do Código 

de Defesa do Consumidor107. 

Outrossim, a compreensão do exato alcance do abuso do direito no Código Civil de 

2002 pressupõe o estudo do fenômeno da constitucionalização do direito civil verificado no 

decorrer do Século XX, a partir da força normativa dos princípios constitucionais, da abertura 

do sistema normativo de direito privado e da eficácia dos direitos fundamentais e sociais nas 

relações privadas108, que em conjunto com o culturalismo - teoria jurídico-filosófica de 

Miguel Reale na elaboração do texto legal - dão o colorido adequado ao abuso do direito na 

atual codificação civil brasileira. 

 

2.2 O fenômeno da constitucionalização do direito civil 

 

A revolução francesa de 1789 opôs forte resistência ao absolutismo estatal, então 

vigente, até o Século XVIII, fazendo-o por meio da eleição de direitos fundamentais do 

homem, calcados no tripé liberdade, igualdade e fraternidade. Durante a civilização burguesa, 

                                            
105 MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito: proteção da confiança e limite ao exercício das prerrogativas 

jurídicas no direito privado, p. 90-91. 
106 TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. A boa-fé objetiva no Código de Defesa do Consumidor e no 

novo Código Civil. In: Leituras complementares de Direito Civil. O Direito Civil-Constitucional em concreto. 

Cristiano Chaves de Farias - Organizador. Salvador: Editora Jus Podivm, 2007, p. 209-211. 
107 MARTINS-COSTA, Judith. Os avatares do abuso do direito e o rumo indicado pela boa-fé. In: Direito civil 

contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional, cit., p. 64-65. 
108 Na lição de Maria Celina Bodin de Moraes, a repercussão da inserção da pessoa humana como centro do 

ordenamento jurídico brasileiro pela Constituição Federal de 1988 depende, do ponto de vista da ciência jurídica, 

de duas premissas básicas: da noção de ordenamento jurídico e da concepção normativa das disposições 

constitucionais. (MORAES, Maria Celina Bodin de. O direito civil-constitucional. In: Na medida da pessoa 

humana: estudos de direito civil. Rio de Janeiro, Renovar, 2010, p. 22). 
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a propriedade recebeu enfoque à luz dos direitos civis e políticos, ou seja, das liberdades 

absolutas do indivíduo, em decorrência da sua inclusão na Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, na França, em 1789, como direito sagrado e absoluto. Tal apontamento 

foi reproduzido no Código Civil francês de 1804, conhecido por “Código Napoleão”, desde 

que esse direito não contrariasse as leis e os regulamentos. 

Nesse período, as relações econômicas e as relações políticas restaram absorvidas, 

respectivamente, pela sociedade civil e pelo Estado, consolidando a sociedade política e a 

sociedade econômica, o que gerou a mais evidente dicotomia entre interesse público e 

privado. Essa dicotomia resultou na polarização da política e da economia, do direito e da 

moral, repercutindo diretamente nas relações jurídicas. É nesse sentido a lição de Eugênio 

Facchini Neto: 

O Direito Público passa a ser visto como ramo do direito que disciplina o Estado, 

sua estrutura e funcionamento, ao passo que o Direito Privado é compreendido como 

ramo do direito que disciplina a sociedade civil, as relações intersubjetivas, e o 

mundo econômico (sob o signo da liberdade). As relações privadas são estruturadas 

a partir de uma concepção de propriedade absoluta e de uma plena liberdade 

contratual (reinos esses que o Direito Público não podia atingir) em todos os 

Códigos Civis que surgem nesse primeiro ciclo das codificações109. 
 

A ideia de constitucionalismo liberal pôs fim ao absolutismo reinante, colocando o 

povo como titular legítimo do poder e reconhecendo direitos civis e políticos aos cidadãos, o 

que representou a primeira geração (ou dimensão) de direitos dentro da teoria dos direitos 

fundamentais. A tônica do período era a total liberdade do indivíduo e a abstenção completa 

do Estado nas relações Estado-indivíduo e, também, nas relações jurídico-privadas, 

principalmente no campo da propriedade (expressão da liberdade) e na seara da liberdade 

econômica110. 

                                            
109 FACCHINI NETO, Eugênio. Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do direito privado. 

In: Constituição, direitos fundamentais e direito privado. Ingo Wolfgang Sarlet - Organizador. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2003, p. 19. 
110 No tocante à identificação do direito de propriedade como expressão da liberdade do cidadão, vale um 

parêntese para destacar a lição de Luigi Ferrajoli ao afirmar que a conjunção de duas figuras heterogêneas entre 

si – direito de liberdade e o direito de propriedade – em uma mesma categoria de direitos civis, fruto da junção 

da doutrina jusnaturalista e romanista, está fundada em um equívoco em sua base. Para o autor, a expressão 

direito de propriedade compreende o concreto direito de propriedade, de conteúdo puramente patrimonial. De 

outro lado, o direito de se tornar proprietário e dispor dos direitos da propriedade, estes sim, representam um 

aspecto da capacidade jurídica e de agir reconduzível aos direitos civis. Esse equívoco, ao final, foi responsável 

por duas incompreensões políticas que geraram “a valorização no pensamento liberal da propriedade como 

direito do mesmo tipo da liberdade e, ao oposto, a desvalorização no pensamento marxista da liberdade enquanto 

desacreditada como direito ‘burguês’ em par com a propriedade”. (FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos 

direitos e dos bens fundamentais. Tradução de Alexandre Salim, Alfredo Copetti Neto, Daniela Cadermatori, 

Hermes Zaneti Júnior, Sérgio Cadermatori. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011, p. 19). 
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O direito de propriedade e a absoluta liberdade de contratar eram os pilares da 

legislação privada, conferindo à burguesia a segurança necessária para exploração econômica 

e ascensão dos burgueses ao topo da estrutura política do Estado. As constituições e 

codificações privadas, editadas a seguir pelos países ocidentais, seguiram esse viés 

individualista, reproduzindo o modelo liberal e expansionista da economia francesa, tal qual o 

Código Civil de 1916. 

A dicotomia entre direito público e direito privado estava infiltrada no Código Civil 

brasileiro de 1916, não permitindo a intervenção estatal na esfera jurídico-privada dos 

indivíduos, salvo aquelas indispensáveis à convivência social111. 

No início do século XX, vários fatores convergiram para derrocada do ideário francês 

de individualismo e total abstenção estatal. Os principais marcos dessa mudança de paradigma 

foram o processo de industrialização, o fortalecimento dos movimentos sociais e a eclosão da 

Primeira Guerra Mundial. A doutrina do welfare state impôs maior intervenção estatal para 

reequilibrar o sistema, o que ocorreu a partir da Constituição do México (1917) e a 

Constituição de Weimar (1919), influenciando a Constituição brasileira de 1934. 

A partir desse ponto, as Constituições voltaram-se, também, para o bem-estar social do 

povo, elevando a esse patamar os direitos à saúde, à educação e ao trabalho, dentre outros. 

Após a Segunda Guerra Mundial, os direitos sociais passaram a integrar a agenda política dos 

Estados, em muito por conta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, como 

marco inicial de desenvolvimento dos direitos econômicos, sociais e culturais, o que 

inaugurou a segunda geração (ou dimensão) dos direitos fundamentais. Foi a transição do 

Estado Liberal para o Estado Social de Direito. As constituições passaram a exprimir valores 

de dignidade, solidariedade social e igualdade substancial, retirando do direito privado a 

supremacia regulatória sobre as relações jurídico-privadas. 

Nas palavras de Daniel Sarmento: 

No paradigma do Estado Liberal, a Constituição não se imiscuía no campo das 

relações privadas. Estas eram disciplinadas pela legislação ordinária, que gravitava 

em torno do Código Civil, centrado na proteção da segurança jurídica, tão vital aos 

interesses da burguesia. Com o surgimento do Estado Social, multiplicou-se a 

                                            
111 Essa trajetória atribuiu ao direito de propriedade um conceito tradicional, de direito subjetivo e absoluto, 

melhor explicado na obra de Francisco Eduardo Loureiro: A propriedade, portanto, em seu conceito tradicional, 

é vista como puro direito subjetivo, entendida tal categoria fundamental como o poder que a ordem jurídica 

confere a alguém de agir e de exigir de outrem determinado comportamento. Reflete uma posição de vantagem, 

que confere ao sujeito a direta tutela de seu interesse. É, portanto, na precisa lição de Francisco Amaral, 

expressão da liberdade e consiste “no instrumento de realização do individualismo jurídico, tanto na vertente 

política, o liberalismo, quanto na econômica, o capitalismo”. (LOUREIRO, Francisco. A propriedade como 

relação jurídica complexa. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 38-39). 



 43 

intervenção do legislador no campo privado, assim como a edição de normas de 

ordem pública que limitavam a autonomia da vontade dos sujeitos de direito em prol 

de interesses coletivos. A Constituição se projetou na ordem civil, disciplinando, a 

traços largos, a economia e o mercado e consagrando valores solidarísticos, além de 

diretamente oponíveis aos atores privados, como os trabalhistas.112 
 

Desse momento em diante, o direito privado sofreu forte influência publicista, 

passando a ser lido, interpretado e aplicado conforme os valores estampados no texto 

constitucional, fenômeno denominado de constitucionalização do direito civil. O 

individualismo liberal econômico (ter) é substituído pela ética e pelo solidarismo (ser), com 

objetivo único de promoção da dignidade da pessoa humana113. 

Esse fenômeno de constitucionalização do direito privado teve origem principalmente 

na Itália e na Alemanha114. 

Na Itália, o Código Civil de 1985 foi modelado pelo Código Civil francês de 1804, 

caracterizando-se por colocar a propriedade no centro do ordenamento jurídico, isto é, o ser 

era totalmente subordinado ao ter. O Código Civil de 1942, por sua vez, se concentrou em 

colocar em potencializar o Estado e o produtivismo, regulamentando a empresa, as relações 

de trabalho e a intervenção do Estado nas relações econômicas. Com a promulgação da 

Constituição Federal republicana em 1948, o Código Civil produtivista de 1942 foi submetido 

                                            
112 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2ª ed., 3ª tir. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2010, p. 49. 
113 Segundo Francisco Eduardo Loureiro, o maior exemplo da mudança de paradigma no conceito de propriedade 

privada é a regra explicitada no artigo 14, §2º, da Lei Fundamental Alemã, ao estabelecer que “A propriedade 

privada obriga. Seu uso deve, ao mesmo tempo, servir o interesse da coletividade” (LOUREIRO, Francisco 

Eduardo. A propriedade como relação jurídica complexa, cit., p. 51). 
114 Ingo Wolfgang Sarlet afirma que na doutrina italiana, o Direito Civil Constitucional surgiu numa perspectiva 

de estudo dogmático do direito privado mediante a interpretação conforme à Constituição e de filtragem 

constitucional, especialmente pela obra de Pietro Perlingieri, o que influenciou alguns juristas brasileiros no 

estudo do direito privado à luz da Constituição Federal. Já na Alemanha, o autor afirma que o tema surgiu como 

objeto de estudo no campo do próprio Direito Constitucional, dentro do contexto da eficácia dos direitos 

fundamentais nas relações privadas. (SARLET, Ingo Wolfgang. Neoconstitucionalismo e influência dos direitos 

fundamentais no direito privado: algumas notas sobre a evolução brasileira. In: Constituição, Direitos 

Fundamentais e Direito Privado. 3ª Edição. Ingo Wolfgang Sarlet – Organizador. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2010, p. 14-15). 

Em quadro comparativo, Renan Lotufo identifica que em quase todos os países do mundo, além da Itália e da 

Alemanha – citando, porém, apenas alguns deles – os textos de codificação civil eram anteriores a remodelação 

constitucional internalizada pela Declaração Universal de Direitos Humanos no pós-guerra (1948), tais como na 

França (1804-1946), na Espanha (1889-1978), em Portugal (1966-1976) e no Brasil (1916-1988). Segundo o 

autor, “Evidentemente que tais diferenças de datas importarão na exigência de uma releitura diferenciada do 

Direito privado. Muitas matérias relativas à pessoa humana ascenderam, neste período, à nível Constitucional, 

sendo necessário, portanto, uma ampla reforma de concepção do Direito Civil, bem como toda uma 

reestruturação dos Códigos Civis. Surge um descompasso e a necessidade de um novo estudo, o que muitos 

autores, entre estes Joaquim Arce Flores-Valdes, na Espanha, Ana Prata, em Portugal, Marc Frangi e Pierri 

Kayser, na França, Pietro Perlingieri e Antonio Baldassare, na Itália, chamaram de Direito Civil Constitucional, 

pregando a inteligência do Direito Civil tendo como o centro não mais o Código, mas a Constituição dos 

respectivos países”. (LOTUFO, Renan. Da oportunidade da Codificação Civil e a Constituição, cit., p. 23-24). 
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a uma releitura à luz da ideologia-jurídica constitucional, que estabeleceu o absoluto respeito 

aos direitos fundamentais da pessoa humana115. 

Sobre o tema, vale conferir os ensinamentos de Pietro Perlingieri:  

O conjunto de valores, de bens, de interesses que o ordenamento jurídico considera e 

privilegia, e mesmo a sua hierarquia, traduzem o tipo de ordenamento com o qual se 

opera. Não existe, em abstrato, o ordenamento jurídico, mas existem os 

ordenamentos jurídicos, cada um dos quais caracterizados por uma filosofia de vida, 

isto é, por valores e por princípios fundamentais que constituem a sua estrutura 

qualificadora. O ordenamento jurídico italiano constitui-se por leis e códigos que 

foram e são expressões de uma ideologia e de uma visão do mundo diversas 

daquelas que caracterizam a sociedade moderna, e, de qualquer modo, certamente 

diversas daquelas que estão presentes na Constituição da república. A questão da 

aplicabilidade simultânea de leis inspiradas em valores diversos (o Código Civil 

italiano, lembre-se, é de 1942: pertencia, portanto, ao ordenamento fascista; a 

Constituição, ao contrário, entrou em vigor em 1948) resolve-se somente tendo a 

consciência de que o ordenamento jurídico é unitário. A solução para cada 

controvérsia não pode mais ser encontrada levando em conta simplesmente o artigo 

de lei que parece contê-la e resolvê-la, mas, antes, à luz do inteiro ordenamento 

jurídico, e, em particular, de seus princípios fundamentais, considerados como 

opções de base que o caracterizam116. 
 

Na Alemanha, a discussão é pautada ao redor da eficácia dos direitos fundamentais nas 

relações privadas, seja por meio da interpretação constitucional ou da eficácia imediata 

(direta), ou mediata (indireta) dos direitos fundamentais no direito privado. 

Outrossim, vale destacar desde já que o fenômeno da constitucionalização do direito 

civil deve-se, assim como na Itália, à Constituição Alemã (Lei Fundamental de Bonn), de 

1949, ser posterior ao Código Civil (BGB), de 1900, e também contemplar a dignidade 

humana como valor maior do Estado alemão, distanciando-se, todavia, no que se refere a 

estrutura do sistema jurídico, vez que o BGB permite o influxo de valores no direito privado. 

Confira-se, a propósito, a lição de Jörg Neuner: 

(...) a relação entre o BGB e a LF é extremamente complexa e constitui atualmente o 

fórum central de desenvolvimento e reformulação de controvérsias sobre os 

fundamentos da ciência jurídica. A complexidade já inicia no plano hermenêutico, 

na medida em que a LF emprega diversos conceitos tradicionais de Direito Privado, 

ao passo que inversamente também algumas normas mais recentes de Direito 

Privado só podem ser compreendidas diante do pano de fundo da Constituição. 

Além disso, é característico que a LF, por um lado, estabelece critérios de aferição 

no tocante a conteúdos, mas constitui, por outro lado e simultaneamente, também 

uma ordem de competências que assegura espaços concorrentes de liberdade aos 

atores do Direito Privado, a saber, aos sujeitos jusprivatistas individuais, bem como 

ao legislador jusprivatista. A tudo isso se sobrepõe ainda, no plano do Judiciário, a 

questão sobre até que ponto o Tribunal Constitucional Federal ou os Tribunais 

                                            
115 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. Introdução ao Direito Civil Constitucional. Tradução: Maria 

Cristina de Cicco. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 4. 
116 Idem, p. 5. 
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especializados estão vocacionados para serem guardiães do Direito Privado e do 

Direito Constitucional117. 
 

No Brasil, a interpretação do Código Civil de 1916 à luz da Constituição Federal de 

1988 – marco da redemocratização do país após a ditadura militar118 - apenas confirmou esse 

processo de relativização do protagonismo da codificação no âmbito do direito privado, 

deixando o Código Civil o status de constituição do direito privado em homenagem ao direito 

civil constitucional119. 

Na lição de Renan Lotufo: 

Com o advento da nossa Constituição Federal de 1988, ocorreu um choque de 

perplexidade na doutrina e na jurisprudência, por passar a mesma a disciplinar 

diretamente matérias que até então eram de exclusivo tratamento pela lei ordinária, 

muito particularmente por tratar de matéria, até então, objeto de regulação exclusiva 

do Código Civil. É óbvio que a superveniência do texto constitucional, dentro do 

estudo das hierarquias das normas, implicará que ela sempre será o faixo, a fonte de 

iluminação do sistema, e é ela que deverá dar os valores fundamentais do nosso 

sistema, por ser refletidora de princípios fundantes120. 
 

Como se vê, esse fenômeno de constitucionalização possui premissas metodológicas 

próprias, caracterizando-se, conceitualmente, por defender a necessidade de constante 

releitura do direito civil à luz da Constituição Federal, superando a segregação entre ambos e 

obtendo a máxima realização dos valores constitucionais no campo das relações privadas121. 

Na esteira do entendimento pioneiro de Pietro Perlingieri, os pressupostos teóricos da 

doutrina do direito civil na legalidade constitucional – que encontra correspondência na 

doutrina direito civil constitucional brasileiro – são: (a) a força normativa dos princípios e das 

                                            
117 NEUNER, Jörg. O Código Civil da Alemanha (BGB) e a Lei Fundamental. In: Constituição, Direitos 

Fundamentais e Direito Privado. 3ª Edição. Ingo Wolfgang Sarlet – Organizador. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2010, p. 222. 
118 Se, na Itália e na Alemanha, a derrubada dos regimes autoritários foi o gatilho para a edição de novas 

Constituições e a consequente reformulação do direito civil, tal papel coube, no Brasil, ao processo de 

“redemocratização”, que deu fim a um longo e tenebroso período de ditadura militar” (SCHREIBER, Anderson. 

Direito civil e constituição. São Paulo: Atlas, 2013, p. 9). 
119 “Pode-se falar em “direito civil-constitucional” em pelo menos dois significados: sob um ponto de vista 

formal, é direito civil-constitucional toda a disposição de conteúdo historicamente civilístico contemplada pelo 

Texto maior; insto é, todas as disposições relativas ao clássico tripé do direito civil – pessoa, família e 

patrimônio. Porque presentes na Constituição, compõem o direito civil-constitucional. O outro significado 

atribuído à expressão “direito civil-constitucional” é o que aqui nos interessa: de acordo com este segundo 

significado, é direito civil-constitucional todo o direito civil – e não apenas aquele que recebe expressa 

indumentária constitucional -, desde que se imprima às disposições de natureza civil uma ótica de análise através 

da qual se pressupõe a incidência direta, e imediata, das regras e dos princípios constitucionais sobre todas as 

relações privadas”. (MORAES, Maria Celina Bodin de. O direito civil-constitucional. In: Na medida da pessoa 

humana: estudos de direito civil, cit., p. 29). 
120 LOTUFO, Renan. Da oportunidade da Codificação Civil e a Constituição, cit., p. 24. 
121 SCHREIBER, Anderson. Direito civil e constituição, cit., p. 5-6. 
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normais constitucionais; (b) a unidade e complexidade do ordenamento jurídico; e (c) a 

interpretação da legitimidade constitucional da norma jurídica122. 

A compreensão, portanto, de que o direito civil constitucional se resume à eficácia dos 

direitos fundamentais nas relações privadas é equivocada, vez que tal aplicação é apenas um 

dos aspectos de um todo maior. O significado mais importante está na aplicação direta dos 

princípios constitucionais em qualquer espécie de relação privada quando não existir norma 

infraconstitucional ou na intepretação da norma infraconstitucional existente sobre o tema em 

conformidade com os preceitos constitucionais123. 

Para tanto, é preciso acompanhar a evolução da teoria dos princípios, ou seja, a 

juridicidade dos princípios ao longo da história até alcançar as doutrinas contemporâneas, que 

pregam a aplicação direta e efetiva dos princípios constitucionais aos casos concretos. 

 

2.2.1 A força normativa dos princípios constitucionais 

 

A expressão “princípio” pode assumir diversos significados, dentre eles a indicação de 

início, começo, origem, fundamento, fonte, causa, ideia ou até mesmo finalidade.124 

Apoiado em autores estrangeiros, José Afonso da Silva afirma que “Os princípios são 

ordenações que se irradiam e imantam o sistema de normas, são como ‘núcleos de 

condensações’ nos quais confluem valores e bens constitucionais. Os princípios, que 

começam por ser a base de normas jurídicas, podem estar positivamente incorporados, 

transformando-se em normas-princípio e constituindo preceitos básicos dessa organização 

constitucional”125. 

                                            
122 PERLINGIREI, Pietro. A doutrina do direito civil na legalidade constitucional. In: Direito civil 

contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional. Anais do Congresso Internacional de 

Direito Civil-Constitucional da Cidade do Rio de Janeiro - 2006. Gustavo Tepedino - Organizador. São Paulo: 

Atlas, 2008, p. 1-3. 
123 LÔBO, Paulo Luiz Netto. A constitucionalização do direito civil brasileiro. In: Direito civil contemporâneo: 

novos problemas à luz da legalidade constitucional. Anais do Congresso Internacional de Direito Civil-

Constitucional da Cidade do Rio de Janeiro - 2006. Gustavo Tepedino - Organizador. São Paulo: Atlas, 2008, p. 

21. 
124 Sérgio Sérvulo da Cunha identifica onze acepções possíveis para o termo “princípio”, como, por exemplo, 

indicativo de começo, de início, de proposição, de causa natural para o movimento dos corpos, de elemento ativo 

ou de composição das coisas, de matriz fenomênica que compõe a realidade, de fator de existência e 

funcionamento do sistema e de finalidade de uma instituição correspondente a sua natureza, essência ou espírito 

(CUNHA, Sérgio Sérvulo da. Princípios Constitucionais. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 5-6). 
125 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32ª Edição. Malheiros Editores, 2009, p. 

92. 
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Durante toda a evolução humana, o direito foi concebido como técnica de solução de 

conflitos e instrumento de pacificação social. No período romano, o Código Civil era o núcleo 

de todo o sistema jurídico. Já ao final da Idade Média no século XVI, o surgimento do Estado 

moderno faz o direito perder a conotação de dogma divino por força das construções 

filosóficas da natureza humana126. 

Na escalada de juridicidade dos princípios constitucionais, essa fase é conhecida como 

jusnaturalista, vez que eram considerados como princípios gerais de direito a partir da lei 

divina e da razão humana. Não eram programáticos, tampouco aplicáveis ao ordenamento 

jurídico, sendo encarados apenas como o ideal de justiça, como axiomas jurídicos 

estabelecidos pela razão127. Os princípios extraídos do ordenamento jurídico eram 

insuficientes para preencher as lacunas da lei, invocando-se a consequente complementação 

pelo direito natural. 

A partir do século XIX, já sob a ótica positivista, os princípios são considerados uma 

fonte normativa subsidiária à lei. Os princípios não eram superiores às demais normas do 

ordenamento jurídico, pois caracterizavam meras pautas programáticas supralegais, com 

carência de normatividade e irrelevância jurídica, e tinham como função primordial estender 

sua eficácia para impedir o vazio normativo decorrente de eventual falta de regulamentação 

legal128. 

De certa maneira, o direito foi reduzido à aplicação da norma imperativa e coativa 

emanada pelo poder competente, sem qualquer espaço para valoração baseada em critérios de 

justiça e equidade para aplicação ao caso concreto. Os propulsores do positivismo jurídico 

defendiam que toda norma jurídica tinha em si um valor, já mensurado no ato de sua edição, e 

por isso não poderia ser valorada novamente pelo aplicador do direito, justificando o 

pensamento na validade da norma e não em critérios de justiça ou moral. Segundo Luís 

Roberto Barroso: 

O positivismo pretendeu ser uma teoria do Direito, na qual o estudioso assumisse 

uma atitude cognoscitiva (de conhecimento), fundada em juízo de fatos. Mas 

resultou sendo uma ideologia, movida por juízos de valor, por ter se tornado não 

apenas um modo de entender o Direito, como também de querer o Direito. O fetiche 

da lei e o legalismo acrítico, subprodutos do positivismo jurídico, serviram de 

disfarce para autoritarismos de matizes variados. A ideia de que o debate acerca da 

                                            
126 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática 

constitucional transformadora. 6ª Edição. - São Paulo: Saraiva, 2004, p. 312. 
127 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 24ª Edição. Malheiros Editores, 2009, p. 260-262. 
128 Idem, p. 262-264. 
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justiça se encerrava quando da positivação da norma tinha um caráter legitimador da 

ordem estabelecida129. 
 

A extrema obediência aos preceitos positivados, independentemente dos resultados 

produzidos no mundo empírico, provocou a decadência do positivismo jurídico na primeira 

metade do século XX, que ao final acabou associado à queda do fascismo na Itália e do 

nazismo na Alemanha, movimentos político-ideológicos de caráter militar criados na égide da 

legalidade e que promoveram barbáries em nome da lei130. 

Portanto, a evolução da teoria da juridicidade dos princípios influenciou, 

filosoficamente, na trajetória do novo constitucionalismo, em crescimento ao longo do século 

XX, após o que, a Constituição ganhou normatividade, com caráter de norma jurídica e 

aplicabilidade imediata.  

Luís Roberto Barroso aponta três marcos fundamentais nessa trajetória: o histórico, o 

filosófico e o teórico131. 

O marco histórico caracteriza-se pelo surgimento do Estado Constitucional de Direito, 

que teve como principais referências a reconstitucionalização da Europa, a Constituição 

italiana (1947) e a alemã (1949), elaboradas ao término da 2ª Guerra Mundial, bem como a 

jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão, criado em 1951. No Brasil, o 

renascimento do direito constitucional deu-se na redemocratização do país após a ditadura 

militar que culminou na promulgação da Constituição Federal de 1988132. 

O marco filosófico encontrou lugar no pós-positivismo, que aproximou a ciência do 

direito e a filosofia, inspirado na revalorização da razão prática, da teoria da justiça e na 

legitimação democrática. Assim, a normatividade dos princípios, a teoria dos direitos 

                                            
129 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática 

constitucional transformadora, cit., p. 324.  

Celso Fernandes Campilongo, ao analisar a relação do positivismo e o ensino jurídico no Brasil durante a 

ditadura brasileira, reconhece como desmesuradas as críticas europeias ao positivismo, que geraram eco no país, 

e rechaça a correlação direta do positivismo como teoria jurídica legitimadora do Estado de exceção. O autor 

refere que o formalismo, o fundamento de validade da norma e na sistematização racional da ordem jurídica 

impedem, na essência, a politização do Direito, utilizada a partir de um critério teleológico de legitimação (o 

“princípio do Führer” na Europa, e o “milagre econômico”, no Brasil), que impulsionava a hostilidade da 

ditadura ao direito, vez que o relativismo típico do positivismo e a validade formal sempre foram diametralmente 

opostos ao arbítrio dos regimes ditatoriais. (CAMPILONGO, Celso Fernandes. Kelsen, o positivismo e o ensino 

do direito nos anos 70. In: Direito e diferenciação social. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 32-45). 
130 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática 

constitucional transformadora, cit., p. 324. 
131 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 245. 
132 Idem, p. 245-246. 
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fundamentais e a elevação da dignidade da pessoa humana para o núcleo axiológico do 

ordenamento jurídico são aspectos fundamentais para a nova leitura da Constituição133. 

Por essas razões, a partir da segunda década do século XX, os princípios passam a 

integrar o sistema jurídico não apenas como fonte subsidiária, mas com “hegemonia 

axiológica convertidos em pedestal normativo sobre o qual se assenta todo o edifício jurídico 

dos novos sistemas constitucionais”134. 

Esse raciocínio é precedido de um longo traçado teórico de desconstrução da teoria 

positivista que reconheceu os princípios como parte integrante do sistema jurídico, com 

normatividade e status de ponto de partida para a resolução dos conflitos postos em juízo135. 

Em síntese, Ronald Dworkin apontou três argumentos estruturantes do positivismo e, 

em seguida, identificou as falhas do referido pensamento, demonstrando a viabilidade da 

teoria que ao final autoriza o emprego dos princípios aos casos concretos. Segundo o referido 

autor: a) a estrutura e os limites do positivismo originaram uma concepção de direito 

debruçada em regras identificadas pelo critério da origem, e não pelo critério do conteúdo, 

distintas de regras sociais ou morais; b) a eventual vagueza das regras quanto ao critério de 

origem para solução de casos concretos de alta complexidade autoriza o julgador a buscar 

soluções fora do ordenamento jurídico, o que caracteriza discricionariedade judicial, ante a 

não-vinculação da decisão ao ordenamento positivo; e c) o conceito de obrigação jurídica 

(dever/direito) depende de uma regra que declare tal relação. Portanto, em casos difíceis, o 

julgador cria uma regra, e por consequência um dever/obrigação não existente antes do 

julgamento136. 

Esses argumentos, em especial os critérios solucionadores de casos não previstos pelo 

legislador, levam o autor a reconhecer que os indivíduos possuem direitos antes mesmo da 

positivação das regras, sendo que a tarefa do julgador é descobrir esses direitos em vez de 

criá-los, cujo acerto da decisão aplicada aos casos difíceis é condicionado apenas pela melhor 

justificação, pela melhor fundamentação no caso concreto. É justamente nesse ponto que os 

princípios ganham relevância no sistema, pois a melhor fundamentação será sempre aquela 

que considerar os postulados constitucionais, as regras fixadas e os precedentes judiciais. 

Disso resulta a conclusão de que os princípios devem integrar o ordenamento jurídico, que por 

                                            
133 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo, cit., p. 247-249. 
134 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, cit., p. 264. 
 

136 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução Nelson Boeira. 3ª Edição. São Paulo: Editora 

WMF Martins Fontes, 2010, p. 27-28. 
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essas razões não é composto exclusivamente de regras, e que a aplicação concreta dos 

princípios pressupões critérios morais137. 

Tal raciocínio desconstrói os argumentos positivistas elencados anteriormente, visto 

que os critérios morais importam para aplicação das normas (e não apenas critérios de 

origem); que os princípios sempre oferecem apoio ao julgador, circunstância que elimina a 

necessidade de buscar soluções não compreendidas no ordenamento jurídico, desbancando, 

nessa seara, a discricionariedade do julgador e, por fim, a conclusão de que o juiz não cria o 

direito, mas apenas encontra a fundamentação nos princípios que lhe são oferecidos por ele138. 

Por fim, o marco teórico reside na força normativa da Constituição, na supremacia da 

Constituição e na nova interpretação Constitucional que embasam o enquadramento da norma 

constitucional como norma jurídica de observação obrigatória ao Estado e ao particular, na 

superioridade dessas normas sobre qualquer outra, condicionando a interpretação 

constitucional139. 

Ao discorrer sobre a teoria da força normativa da Constituição, Konrad Hesse 

questiona qual a força determinante do direito constitucional como ciência da normativa 

jurídica e não apenas como documento de organização política do Estado. Na lição do autor, a 

resposta é extraída de três pontos de investigação: a) a existência de um condicionamento 

recíproco entre a Constituição jurídica e a realidade social; b) os limites e as possibilidades de 

atuação da Constituição jurídica; e c) os pressupostos de eficácia da Constituição140. 

Com relação ao primeiro ponto, Konrad Hesse afirma que a realidade política não 

pode ser analisada de forma dissociada da ordenação jurídica ou vice-versa. A Constituição 

“não configura, portanto, apenas uma expressão de um ser, mas também de um dever ser; ela 

significa mais do que um simples reflexo das condições fáticas de sua vigência, 

particularmente as sociais e políticas. Graças à pretensão de eficácia, a Constituição procura 

imprimir ordem e conformação à realidade política e social”141. 

Em contrapartida, a normatividade da Constituição reside na elaboração de normas 

para construção do Estado de forma objetiva, ao invés de abstrata e teórica, baseadas não só 

                                            
137 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério, cit., p. 35-72. 
138 ALEXY, Robert. Direito, razão, discurso: estudos para a filosofia do direito. Tradução Luis Afonso Heck. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010, p. 140. 
139 Idem, p. 262-266. 
140 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes do original Die 

normative Kraft der Verfassung, publicada pela J.C.B. Mohr (Paul Sibieck), Tübingen. Porto Alegre, Sérgio 

Antonio Fabris Editor, 1991, p. 13. 
141 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição, cit., p. 15. 
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na vontade do poder, mas também na vontade da Constituição. Essa última surge da 

necessidade de uma ordem inquebrável, que proteja o Estado contra o arbítrio; na 

compreensão de que a ordem constituída não é só legitimada pelos fatos, mas depende de um 

constante processo de legitimação; e no entendimento de que a efetividade dessa ordem 

constitucional depende do concurso da vontade humana142. 

Por fim, os pressupostos de eficácia da Constituição encontram respaldo na 

correspondência do conteúdo do texto normativo com o estado espírito do seu tempo, o que 

lhe assegura o apoio e a defesa da consciência geral, sujeito a adaptações por eventuais 

alterações, bem como na observância e estabilidade do texto constitucional143. 

Sintetizando o pensamento exposto acima, a força normativa da Constituição está 

relacionada à soma de elementos políticos, sociais e culturais que reflitam o espírito do povo à 

época de sua elaboração a partir de um consenso democrático, que garante estabilidade 

política ao Estado e aos indivíduos, e cuja efetividade em concreto depende do concurso da 

vontade humana. 

Apesar de ainda carecer de maior estabilidade, vez que constantemente sujeita a 

seguidas emendas constitucionais, a Constituição Federal brasileira enquadra-se, em geral, nas 

características que atribuem força normativa aos seus preceitos. Como visto, o espírito sob o 

qual o texto constitucional foi redigido no Brasil apontava para a ruptura do Estado autoritário 

e à transição ao Estado Democrático e Social de Direito, com redução das desigualdades em 

busca da justiça social144. 

Nesse sentir, os princípios oferecem o contorno constitucional dessa nova fase com a 

reaproximação entre moral e direito, com intensa constitucionalização de direitos 

fundamentais. A Constituição mantém seu caráter de norma superior organizando o Estado e 

estruturando todo o ordenamento jurídico positivado e, ao mesmo tempo, reintroduz as ideais 

de dignidade, justiça, igualdade e paz na aplicação do direito. 

Na medida em que os princípios passaram a ser vistos também como normas jurídicas, 

surgiu a necessidade de diferenciar as espécies de normas em princípios e regras jurídicas. 

                                            
142 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição, cit., p. 18-20. 
143 Idem, p. 20-22. 
144 “A Constituição de 1988 é basicamente em muitas de suas dimensões essenciais uma Constituição do Estado 

social. Portanto, os problemas constitucionais referentes a relações de poderes e exercício de direitos subjetivos 

têm que ser examinados e resolvidos à luz dos conceitos derivados daquela modalidade de ordenamento. Uma 

coisa é a Constituição do Estado liberal, outra a Constituição do Estado social. A primeira é uma Constituição 

antigoverno e anti-Estado; a segunda uma Constituição de valores refratários ao individualismo no Direito e ao 

absolutismo no Poder.” (BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, cit., p. 371). 
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Essa diferenciação é importante para a aplicação dos princípios constitucionais ao caso 

concreto, principalmente com objetivo de resolver os conflitos resultantes do emprego dessas 

normas. 

Essa distinção entre princípios e regras foi traçada por Ronald Dworkin e Robert 

Alexy, sendo que este último estruturou a discussão na base da teoria dos direitos 

fundamentais. Da obra desses autores extrai-se que os princípios e as regras são espécies de 

normas jurídicas, vez que ambos possuem, ainda que em escala diferente, os ideais deônticos 

do dever, da permissão e da proibição145. 

Porém, alguns critérios diferenciam as duas espécies de normas jurídicas. Dentre eles, 

o critério de qualidade geral na estrutura da norma é o que mais de perto importa. Para Ronald 

Dworkin, a aplicação das regras segue o postulado do “tudo ou nada”, ou seja, ou a regra é 

aplicável ao caso concreto mediante subsunção do fato a norma, hipótese em que é aceita 

como solução válida pela decisão judicial, ou a regra não enquadra pronta solução ao fato, 

caso em que é inválida para influenciar o julgamento. As exceções à regra, por sua vez, não 

invalidam o caráter de “tudo ou nada”, até porque uma formulação completa de regra deve 

prever todas as exceções, o que em tese é possível, por mais numerosas que sejam as 

possibilidades de exceções à regra146. 

De outro lado, os princípios não determinam coercitivamente a decisão, mas trazem 

consigo fundamentos aptos a sugerir a decisão num ou noutro sentido, inclusive sob a 

influência de outros princípios precedentes. Ao contrário das regras, a existência de um 

princípio em sentido antagônico não pode ser vista como exceção ao princípio em primeiro 

plano, pois não é possível aplicar aos princípios o postulado do “tudo ou nada”147. 

                                            
145 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva da 5ª Edição 

alemã de Theorie der Grundrechte, publicada pela Suhrkamp Verlag, 2006. Malheiros Editores, 2008, p. 87. 
146 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério, cit., p. 39-40. 

Com apoio em diversos autores nacionais e estrangeiros, Luis Roberto Barroso sistematiza a diferenciação entre 

princípios e regras em três critérios de distinção: a) o conteúdo; b) a estrutura normativa; e c) o modo de 

aplicação. O primeiro é traçado com base na expressão “princípio”, que indica as decisões políticas 

fundamentais, os valores e os fins públicos previstos na Constituição Federal e podem se referir aos direitos 

individuais e coletivos, ou para designar a importância de outras prescrições. As regras, de outra banda, são 

comandos objetivos que expressam um preceito, uma proibição ou uma permissão. O segundo critério, de 

estrutura normativa, aponta que os princípios são normas majoritariamente finalísticas, enquanto as regras são 

descritivas. Por último, o modo de aplicação aproxima-se do critério qualitativo já exposto, em que as regras 

seguem o “tudo ou nada” e os princípios são mandamento de otimização que trazem os valores e as finalidades 

constitucionais para orientação do interprete na aplicação do direito. (BARROSO, Luís Roberto. Curso de 

direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo, cit., p. 205-

207). 
147 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério, cit., p. 40-46. 
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Quanto à diferenciação qualitativa entre regras e princípios, é de suma importância 

ressalvar o entendimento de Robert Alexy, que classifica os princípios como mandamentos de 

otimização, eis que “ordenam que algo seja realizado na maior média possível dentro das 

possibilidades jurídicas e fáticas existentes”, e são caracterizados “por poderem ser satisfeitos 

em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente 

das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas”; ao passo que as regras 

“são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale, então, deve se 

fazer exatamente aquilo que ela exige, nem mais, nem menos”148. 

Isso leva a indagar quais princípios devem prevalecer no caso concreto na hipótese de 

conflito entre eles, ou entre eles e outros princípios e regras constitucionais? Há hierarquia 

entre princípios e regras, de forma alternada ou respectivamente (no caso de colisão entre 

princípios versus princípios e regras versus regras)? Essa pergunta conduz à segunda parte da 

teoria da diferenciação entre princípios e regras, denominada de teorema da colisão, 

desenvolvida pelos mesmos autores. 

Segundo Robert Alexy, conflitos entre regras só podem ser solucionados, se uma delas 

contiver uma cláusula de exceção, delineando a hipótese em que a outra regra não se aplica. 

Em caso contrário, os conflitos devem ser resolvidos pela invalidação de uma das regras, 

pelos conhecidos critérios de resolução de conflitos aparentes de normas: o hierárquico, o 

cronológico e o da especialização. 

Outra maneira de superação de tais conflitos é a mediação entre princípios e regras 

constitucionais. Sobre o tema, colaciona-se a lição de Paulo Lôbo: 

O diálogo entre as fontes normativas infraconstitucionais se dá pela mediação dos 

princípios e regras constitucionais. Esse modo dinâmico e harmonioso das fontes 

legais dispensa a exclusividade do reenvio aos tradicionais meios de superação das 

antinomias, a saber, a da preferência da norma superior sobre a inferior hierárquica, 

ou da norma posterior sobre a anterior, ou da norma especial sobre a geral. Às vezes, 

o intérprete terá de harmonizar o Código Civil e o Código de Defesa do 

Consumidor, cuja relação é regulada pelo princípio da proteção; ou o Código Civil e 

o ECA, interpenetrando suas regras, para aplicação sobre a mesma relação149. 
 

A colisão entre princípios deve ser resolvida de forma totalmente diversa, sem 

invalidação de um dos princípios conflitantes. Nessas hipóteses, entra em cena o critério do 

                                            
148 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais, cit., p. 90. 
149 LÔBO, Paulo Luiz Netto. A constitucionalização do direito civil brasileiro. In: Direito civil contemporâneo: 

novos problemas à luz da legalidade constitucional, cit., p. 24. 
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peso do princípio para solução do caso concreto150, mediante a ponderação dos interesses 

envolvidos no julgamento. 

A técnica da ponderação de interesses é uma construção destinada à resolução de 

conflitos na aplicação dos princípios, normas na mesma posição hierárquica que não admitem 

subsunção ou invalidação umas das outras, cujo processo pode ser dividido em três etapas: na 

primeira, deve o intérprete identificar as normas relevantes para a solução do caso, bem como 

eventuais conflitos advindos da aplicação dessas normas; na segunda, deve o intérprete 

analisar os fatos e as circunstâncias envolvidas no caso em concreto, e a correspondência 

desses elementos com as normas identificadas; na terceira, última, e mais importante etapa, 

cabe ao intérprete analisar os fatos em conjunto e atribuir o peso aos elementos em disputa, 

chegando a solução ser aplicada através dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade151. 

Em regra, a doutrina identifica três princípios constitucionais que alicerçam a teoria do 

direito civil constitucional152, dando novo contorno ao direito privado, cujo estudo é 

indispensável aos fins pretendidos nesse trabalho. 

 

2.2.1.1  Princípio da dignidade da pessoa humana 

 

Em síntese, o princípio da dignidade da pessoa humana demanda o conhecimento de 

duas vertentes do pensamento, elaboradas em períodos diversos da evolução humana, que 

cristalizam a origem e o significado do princípio. A primeira encontra raízes na tradição 

cristã, doutrina responsável pela ideia de dignidade da pessoa humana no mundo ocidental. 

Segundo o Cristianismo, os homens são criados à imagem e semelhança de Deus e, por essa 

razão, são iguais entre si. Já a segunda, construída pelo pensamento jurídico-filosófico 

kantiano, baseia-se na diferenciação do homem pela dignidade, isto é, o que diferencia o ser 

humano dos demais seres é a dignidade; é o fato de o ser humano nunca poder ser tratado 

                                            
150 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério, cit., p. 42-44. 
151 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo, cit., p. 334/335. 
152 “A expressão Direito Civil Constitucional quer apenas realçar a necessária releitura do Direito Civil, 

redefinindo as categoriais jurídicas civilistas a partir dos fundamentos principiológicos constitucionais, da nova 

tábua axiológica fundada na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), solidariedade social (art. 3º, III) e na 

igualdade substancial (art. 3º e 5º). Ou seja, a Constituição promoveu uma alteração interna, modificando a 

estrutura, o conteúdo, das categoriais jurídicas civis e não apenas impondo limites externos.” (FARIAS, 

Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil. Teoria Geral. 8ª Edição. 2ª Tiragem. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2010, p. 70). 
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como objeto, mas, sim, como fim em si mesmo, vez que dotado racionalmente de autonomia 

da vontade. Portanto, o homem não pode ser tido como objeto, como meio, mas como 

finalidade153. 

Não obstante a formulação kantiana possuir maior destaque entre todas que 

pretenderam delinear a origem e o conteúdo do princípio da dignidade da pessoa humana, 

inclusive com forte influência na proclamação da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, em 1948154, e a par das divergências que cada teoria guarda em relação às outras, 

há um aparente consenso de que o elemento nuclear da dignidade da pessoa humana reside na 

autonomia e no direito de autodeterminação, sem prejuízo de um constante processo de 

desenvolvimento do conceito no plano jurídico-normativo, reclamando, assim como qualquer 

outra norma valorativa aberta, constante delimitação pelo intérprete155. 

Essa “flexibilidade” ou “elasticidade” também decorre da influência de um sentido 

histórico-cultural de dignidade da pessoa humana e não apenas de algo inerente à natureza 

humana, que se completam e interagem mutuamente, impedindo uma concepção que 

represente um único olhar de mundo e de moral, mas que contribui para permanente 

repactuação quanto ao conteúdo e significado de dignidade humana. Todavia, isso não pode 

conduzir a dignidade da pessoa humana a um mero apelo ético, determinando-se o seu 

conteúdo na situação concreta da conduta estatal e do comportamento de cada pessoa 

humana156. 

Daí se extrai a consagração do princípio da dignidade da pessoa humana como 

princípio fundamental na Constituição Federal de 1988 pela primeira vez na trajetória 

constitucional do país, fruto da intenção de clarificar o anseio por novos tempos após a 

redemocratização nacional, a exemplo do que aconteceu na Europa após a primeira metade do 

século XX. Nesse panorama, os princípios fundamentais (artigo 1º/4º) e as normas definidoras 

de direitos e garantias fundamentais constituem o núcleo essencial formal e material da 

Constituição brasileira157. 

                                            
153 CAMARGO, Marcelo Novelino. O conteúdo jurídico da dignidade de pessoa humana. Direito Constitucional: 

Leituras Complementares. Marcelo Novelino Camargo - Organizador. Salvador: Juspodivm, 2006, p. 46-47. 
154 Artigo 1º, DUDH - Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de 

razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. 
155 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 10ª Edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 51-56. 
156 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, cit., p. 58. 
157 Idem, p. 75. 
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Ainda que haja divergência sobre a vinculação direta entre a dignidade humana e os 

demais princípios fundamentais, ou seja, se todos os direitos e garantias fundamentais 

decorrem diretamente da dignidade da pessoa humana, representando concretizações desse 

princípio, ou se não há vinculação direta e específica entre eles, vez que a dignidade também 

pode ser realizada em diferentes graus e intensidade, pode-se exaltar o caráter informador, 

hermenêutico e normativo da dignidade da pessoa humana enquanto princípio e regra 

constitucional, em face não só dos direitos civis, mas também dos direitos sociais, 

econômicos e culturais158, costurando e unificando o sistema de direitos fundamentais como 

epicentro axiológico do sistema, bem como servindo de baliza dos atos estatais e das relações 

privadas159. 

Mais que isso, na qualidade de norma condutora de um valor jurídico fundamental do 

Estado Democrático de Direito (artigo 1º, III, CF), a dignidade da pessoa humana possui uma 

dupla dimensão jurídica: objetiva e subjetiva. Na primeira dimensão, a dignidade guarda 

relação com os valores fundamentais da ordem comunitária, inseridos no direito positivo 

como princípios e direitos fundamentais, enquanto na segunda dimensão constitui uma regra 

de posições jurídico-subjetivas, definidora de direitos, garantias e deveres fundamentais160. 

                                            
158 “Em suma, o que se pretende sustentar de modo mais enfático é que a dignidade da pessoa humana, na 

condição de valor (e princípio normativo) fundamental, exige e pressupõe o reconhecimento e proteção dos 

direitos fundamentais de todas as dimensões (ou gerações, se assim preferirmos), muito embora – importa repisar 

– nem todos os direitos fundamentais (pelo menos não no que diz com os direitos expressamente positivados na 

Constituição Federal de 1988) tenham um fundamento direto na dignidade da pessoa humana.” (SARLET, Ingo 

Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, cit., p. 101-102). 
159 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas, cit., p. 85-86. 
160 Idem, p. 81/86. 

Confira-se, nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer as uniões estáveis 

homoafetivas com substrato o princípio da dignidade da pessoa humana: (...) 1. ARGUIÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). PERDA PARCIAL DE OBJETO. 

RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, COMO AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU RECONHECIMENTO COMO 

INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS ENTRE AÇÕES DE NATUREZA ABSTRATA. 

JULGAMENTO CONJUNTO. Encampação dos fundamentos da ADPF nº 132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, com a 

finalidade de conferir “interpretação conforme à Constituição” ao art. 1.723 do Código Civil. Atendimento das 

condições da ação. 2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM RAZÃO DO SEXO, SEJA NO 

PLANO DA DICOTOMIA HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO PLANO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL 

DE CADA QUAL DELES. A PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO CAPÍTULO DO 

CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOMENAGEM AO PLURALISMO COMO VALOR SÓCIO-

POLÍTICO-CULTURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA SEXUALIDADE, INSERIDA NA 

CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, EXPRESSÃO QUE É DA 

AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. O 

sexo das pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como 

fator de desigualação jurídica. Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do art. 3º da Constituição Federal, por 

colidir frontalmente com o objetivo constitucional de “promover o bem de todos”. Silêncio normativo da Carta 

Magna a respeito do concreto uso do sexo dos indivíduos como saque da kelseniana “norma geral negativa”, 

segundo a qual “o que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente permitido”. 

Reconhecimento do direito à preferência sexual como direta emanação do princípio da “dignidade da pessoa 
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2.2.1.2  Princípio da igualdade 

 

O princípio da igualdade, por sua vez, avançou nos ordenamentos jurídicos 

constitucionais contemporâneos em sintonia com a transformação dos Estados de Direito em 

Estados Democráticos de Direito, que fincam suas raízes nos direitos fundamentais de todas 

as dimensões. Ainda que propagada no movimento francês revolucionário, ao lado da 

liberdade e da fraternidade, não há dúvidas de que a mola propulsora do período circundava 

com maior ênfase o antiabsolutismo estatal, enfatizando os direitos de liberdade dos 

indivíduos em face do Estado, do que propriamente a bandeira da igualdade entre os próprios 

indivíduos, sob a aspiração constitucional161. 

Mais uma vez, essa inserção deu-se pelo reconhecimento dos direitos humanos a partir 

da primeira metade do século XX, em especial com a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos que trouxe, a reboque, o princípio da não-discriminação. Sobre o tema, Flávia 

Piovesan ensina que a Declaração Universal afirma o direito à igualdade (artigo I) e adiciona 

a cláusula da proibição da discriminação de qualquer espécie (artigo II, 1), como corolário e 

consequência do princípio da igualdade. Esse mesmo padrão foi adotado com força normativa 

pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) e pela Convenção Interamericana 

de Direitos Humanos (1969)162. 

                                                                                                                                        
humana”: direito a autoestima no mais elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito à busca da felicidade. 

Salto normativo da proibição do preconceito para a proclamação do direito à liberdade sexual. O concreto uso da 

sexualidade faz parte da autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico uso da sexualidade nos planos da 

intimidade e da privacidade constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade. Cláusula pétrea. (...)6. 

INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (TÉCNICA DA “INTERPRETAÇÃO CONFORME”). RECONHECIMENTO DA UNIÃO 

HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. Ante a possibilidade de interpretação em 

sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se 

necessária a utilização da técnica de “interpretação conforme à Constituição”. Isso para excluir do dispositivo em 

causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas 

do mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas 

consequências da união estável heteroafetiva (ADPF 132, Relator(a): Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado 

em 05/05/2011, DJe-198) 
161 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional, cit., p. 211-213. 

Na filosofia, Jean-Jaques Rousseau busca explicar origem da desigualdade entre os homens, a partir do critério 

de desigualdade natural ou física, que é estabelecida na natureza e reside nas diferenças físicas entre os homens, 

tais como idade, saúde, forças do corpo e qualidades do espírito e da alma, e desigualdade moral ou política, que 

é uma espécie de convenção que é estabelecida ou, pelo menos, autorizada pelos homens e consiste nos 

privilégios que alguns gozam sobre os outros, como, por exemplo, riqueza, poder e subserviência. (ROUSSEAU, 

Jean-Jaques. Discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens. Editora Universidade 

de Brasília. - São Paulo: Editora Ática, 1989, p. 57). 
162 PIOVESAN, Flávia. Igualdade, diferença e Direitos Humanos. Perspectivas Global e Regional. In: 

Igualdade, diferença e Direitos Humanos. Daniela Sarmento; Daniela Ikawa; Flávia Piovesan - Coordenadores. 

2ª Tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 54-63. 
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No Brasil, o artigo 5º, caput, da Constituição Federal, consagra o princípio da 

igualdade, em que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e o 

artigo 3º, inciso IV veicula a cláusula de não-discriminação pela promoção do bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de 

discriminação. 

Na doutrina constitucional, o princípio da igualdade é reconhecido como pilar do 

Estado Democrático de Direito, ao lado da dignidade da pessoa humana, da cidadania e da 

solidariedade. 

Para Paulo Bonavides, o princípio da igualdade é “o centro medular do Estado social e 

de todos os direitos de sua ordem jurídica”, materializando “um eixo ao redor do qual gira 

toda a concepção estrutural do Estado democrático contemporâneo”163. Na visão de José 

Afonso da Silva, a igualdade “constitui o signo fundamental da democracia. Não admite os 

privilégios e distinções que um regime simplesmente liberal consagra”164. Sob o ponto de 

vista de Carlos Roberto Siqueira de Castro, a regra igualitária é o “eixo central do projeto 

constituinte de transformação social”165. 

Desses conceitos extrai-se a certeza de que o princípio da igualdade entre os 

indivíduos e perante o Estado é um fator pressuposto do pacto democrático166, devendo ser 

considerado pelo legislador e pelos aplicadores do direito em busca da justiça social167. 

Resta, porém, saber de que forma a igualdade é alcançada no ordenamento jurídico. 

Em resposta a essa indagação, destaca-se que o preceito contido no artigo 5º, caput, de 

                                            
163 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, p. 376. 
164 Idem, p. 211. 
165 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira de. A Constituição aberta e os direitos fundamentais. Ensaios sobre o 

constitucionalismo pós-moderno e comunitário. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 360. 
166 Lembra-se, nesse ponto, do pensamento filosófico de justiça como equidade, de John Rawls, em que para a 

formulação do acordo de cooperação social, exige-se a eleição de princípios fundamentais que serão seguidos 

pela sociedade e garantirão a promoção do bem maior de todos os seus integrantes, deferindo-lhes vantagens 

mútuas e uma vida melhor. A justiça dos princípios escolhidos para reger o acordo social está umbilicalmente 

ligada à liberdade de autodeterminação, igualdade política e econômica dos indivíduos que integram o consenso. 

Esses princípios são os princípios da justiça social; eles fornecem um modo de atribuir direitos e deveres às 

instituições básicas da sociedade e definem a distribuição apropriada dos benefícios e encargos da cooperação 

social. (RAWLS, Jonh. Uma teoria da justiça. Nova tradução baseada na edição americana revista pelo autor, 

Jussara Simões; revisão técnica e tradição Álvaro de Vita. 3ª Edição. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 5). 
167 Confira-se, a respeito, o pensamento de Celso Antonio Bandeira de Mello: “O preceito magno da igualdade, 

como já tem sido assinalado, é norma voltada quer para o aplicador da lei quer para o próprio legislador. 

Deveras, não só perante a norma posta se nivelam os indivíduos, mas, a própria edição dela sujeita-se ao dever 

de dispensar tratamento equânime às pessoas. (...) A Lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas o 

instrumento regulador da vida social que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos. Este é o conteúdo 

político-ideológico absorvido pelo princípio da isonomia e juridicizado pelos textos constitucionais em geral, ou 

de todo modo assimilado pelos sistemas normativos vigentes.” (MELLO, Celso Antonio Bandeira de. O 

conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3ª Edição. 18ª Tiragem. Malheiros Editores, 2010, p. 9-10). 
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igualdade perante a lei, não deve ser entendido como mera isonomia formal, de tratamento 

igual de todos os indivíduos, sem levar em consideração as distinções de grupos. Na lição de 

Pontes de Miranda, “o princípio da igualdade perante a lei evita que se criem causas novas de 

desigualdades, sem ser suficiente para destruir causas anteriores, longínquas, que passam, se 

podemos dizer, através da peneira da isonomia”168. 

Em perseguição ao sentido real da igualdade, a compreensão do alcance do princípio 

deve levar em conta a interpretação em conjunto com outras normas constitucionais, em 

especial com as exigências da justiça social, configurando assim um sentido de isonomia 

material169. 

A igualdade material está eternizada no pensamento filosófico de Aristóteles, que 

inspirou entre nós a Oração aos Moços, de Rui Barbosa, no sentido de que o alcance do 

verdadeiro significado do princípio está em “tratar igualmente os iguais e desigualmente os 

desiguais, na medida de suas desigualdades”. 

Nada obstante ao viés democrático da igualdade material, o tratamento desigual entre 

desiguais tem de obedecer a critérios racionais, sob pena de ele mesmo revelar-se 

inconstitucional por afronta ao próprio princípio da isonomia. Nesse diapasão, Celso Antonio 

Bandeira de Mello ensina que qualquer tratamento desigual, pela via legislativa ou 

interpretativa, só é constitucional se o fator de discriminação – o motivo residente nas 

pessoas, nos objetos ou na situação escolhido como peculiaridade diferencial – guardar 

correlação lógica e racional que justifique a diferenciação e, esta, mantenha relação de 

harmonia com os interesses normativos constitucionais.170 Nas palavras do próprio autor: 

Tem-se que investigar, de um lado, aquilo que é adotado como critério 

discriminatório; de outro lado, cumpre verificar se há justificativa racional, isto é, 

fundamento lógico, para, à vista do traço desigualador acolhido, atribuir o específico 

tratamento jurídico constituído em função da desigualdade proclamada. Finalmente, 

impende analisar se a correlação ou fundamento racional abstratamente existente é, 

in concreto, afinado com os valores prestigiados no sistema normativo 

constitucional171. 
 

Desse modo, tudo o que foi visto até o momento sobre o princípio da igualdade 

permite identificar três vertentes claras na concepção de igualdade, com apoio na doutrina de 

Flávia Piovesan, a seguir descritas: a) igualdade formal que, segundo a autora, é reduzida à 

fórmula de que todos são iguais perante a lei, mas que teve importância para abolir privilégios 

                                            
168 MIRANDA, Pontes de. Democracia, liberdade, igualdade: os três caminhos. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1979, 

p. 487. 
169 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, cit., p. 214-215. 
170 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade, cit., p. 17. 
171 Idem, p. 21-22. 
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ao seu tempo; b) igualdade material, correspondente ao ideal de justiça social e distributiva, 

orientada pelo critério socioeconômico; e c) igualdade material, correspondente ao ideal de 

justiça no reconhecimento de identidades, orientada pelos critérios de gênero, orientação 

sexual, idade, raça, etnia, dentre outros172. 

Dessas três concepções, importa mais de perto analisar a igualdade material na 

perspectiva da justiça social e distributiva em paralelo aos meios de concretização dos direitos 

fundamentais nas relações privadas. 

Na lição de Pontes de Miranda: 

A desigualdade humana, obtida por meios artificiais – e.g., invasões, usurpação do 

poder – conseguiu fazer-se inserir no indivíduo: há cultos e analfabetos; educados e 

não-educados; instruídos e não-instruídos; pessoas que podem viajar, descansar, 

divertir-se, e pessoas que têm de viver entre o trabalho, a comida e o sono. A 

miséria, num mundo dilapida. De modo que erram aqueles que pensam que as 

desigualdades se eliminam por decreto: às vezes, a igualdade tem de ser recriada. 

Nesse recriar a igualdade, há toda uma política de plano, meios e de ação. Vele 

dizer: a sociedade tem de executar isso. São pois igualdades que exigem todo um 

programa para se fazer e se conservar a igualdade. A esse programa hão de 

corresponder direitos dos indivíduos a que se execute o programa, ou ficará ele à 

mercê dos planificadores e executores173. 
 

Essa tarefa é atenuada pela doutrina de Robert Alexy, que o faz através da teoria das 

normas jurídicas e da jurisprudência sempre contemporânea do Tribunal Constitucional 

alemão em matéria de direitos fundamentais. O referido autor diferencia a igualdade jurídica 

da igualdade fática, que correspondem, em geral e, respectivamente, à igualdade formal e 

material avaliadas, elencando também um critério racional para aferição da discriminação – 

tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais - a saber: a) se não houver uma razão 

suficiente para a permissibilidade de um tratamento desigual, então, o tratamento é 

obrigatório; e b) se houver uma razão suficiente para o dever de um tratamento desigual, 

então, o tratamento é obrigatório174. 

No primeiro caso, o princípio da igualdade fática - gerada pela permissibilidade para o 

tratamento desigual - desempenha o papel do “princípio do Estado Social”, como uma razão 

de restrição ao direito geral de igualdade jurídica175, uma vez verificado que o Estado social é 

um produtor de igualdade fática, cujo conceito deve iluminar sempre a interpretação 

constitucional no estabelecimento de equivalência de direitos176, vez que a igualdade deve ser 

                                            
172 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais, cit., p. 49. 
173 MIRANDA, Pontes de. Democracia, liberdade, igualdade: os três caminhos, cit., p. 489. 
174 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais, cit., p. 415-422. 
175 Idem, p. 422 
176 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, cit., p. 378. 
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tratada como técnica fundamental na instrumentalização do direito para otimização de direitos 

sociais177. 

No segundo caso, o princípio da igualdade – gerado pelo dever de tratamento desigual 

– desempenha o papel de razão para o direito a um tratamento desigual, a serviço da 

promoção da igualdade fática, fundando, assim, um direito subjetivo à criação de alguma 

igualdade fática178. 

Por imprescindível, ressalta-se que, sendo a igualdade fática objeto de um princípio, e 

que princípios podem ceder em favor de outros princípios contrapostos, o princípio da 

igualdade fática só fundará um direito subjetivo a um tratamento desigual, se este prevalecer 

sobre todos os outros princípios colidentes179. 

Em síntese, os princípios concorrentes para que o princípio da igualdade fática se 

constitua em um direito subjetivo é o da igualdade jurídica, cujo tratamento desigual fático 

sempre pressupõe sua restrição, o princípio majoritário, que carrega a legitimidade 

democrática do legislador, além de outros ligados à liberdade negativa180. 

Na qualidade de um direito subjetivo, o princípio da igualdade fática – como direito à 

não realização de um tratamento desigual – pode abarcar direitos concretos de igualdade tanto 

de status negativo, como positivo. Nas palavras de Robert Alexy: 

Se alguém é afetado por uma proibição que desrespeita o enunciado da igualdade, 

então, ele pode ter um direito definitivo concreto, fundado no enunciado da 

igualdade, à cessação da intervenção, ou seja, um direito de status negativo. Se, ao 

contrário, alguém não é incluído em algum benefício, em desrespeito ao enunciado 

da igualdade, então, ele pode ter um direito definitivo concreto ao benefício, 

fundado no enunciado da igualdade, ou seja, um direito de status positivo. Nesse 

caso, a não realização de um tratamento desigual consiste em um ato positivo181. 

 

Esses dispositivos não representam um vago programa político e, sim, um princípio 

inovador de conclamação a atuação promocional do Poder Público por um viés de justiça 

distributiva e igualdade material, a ser considerado “no momento da elaboração da legislação 

ordinária e na execução das políticas públicas, mas também nos momentos de interpretação-

                                            
177 CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Interpretação dos direitos fundamentais sociais, solidariedade e 

consciência de classe. In: Direitos fundamentais sociais. J.J. Gomes Canotilho; Marcus Orione Gonçalves 

Correia; Érica Paula Barcha Correia - Coordenadores. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 158. 
178 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais, cit., p. 422. 
179 Idem, p. 422-423. 
180 Idem, p. 423. 
181 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais, cit., p. 431. 
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aplicação do Direito, por seus operadores e demais destinatários, isto é, pelos membros da 

sociedade”182. 

 

2.2.1.3  Princípio da solidariedade 

 

No tocante ao princípio da solidariedade, o constituinte originário estabeleceu a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 3º, I, CF), a erradicação da 

pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais artigo 3º, III, CF) como 

objetivos fundamentais do Estado brasileiro. Tais objetivos revelam a intenção do constituinte 

em edificar um Estado calcado na solidariedade entre os indivíduos, de modo a concretizar a 

justiça social. 

O princípio constitucional da solidariedade é voltado ao pleno desenvolvimento da 

pessoa183. Na lição de Maria Celina Bodin de Moraes, a solidariedade é expressão da 

sociabilidade típica da pessoa humana, que faz o ser humano esperar e oferecer 

reconhecimento aos demais, sobretudo nas situações de maior dificuldade e sofrimento. Por 

isso, a autora afirma que a dignidade da pessoa humana de forma isolada, alheia à igualdade e 

solidariedade, protege apenas a essência individual de cada qual, ao passo que, na verdade, 

deve-se manter a ajuda mútua para conservar a humanidade e construir uma sociedade 

solidária184. Ainda nas palavras da autora: 

Ao imputar ao Estado e a todos os membros da sociedade, o encargo de construir 

uma “sociedade solidária”, através da distribuição de justiça social, o texto 

constitucional agregou um novo valor aos já existentes, ao estabelecer natureza 

jurídica ao dever de solidariedade, que se tornou passível, portanto, de exigibilidade. 

Criou, assim, o Estado Democrático e Social de Direito, tanto por atribuir valor 

social à livre iniciativa como por projetar a erradicação da pobreza e da 

marginalização social, entre outras disposições185. 
 

Neste contexto, o princípio constitucional da solidariedade obriga aos indivíduos e ao 

Estado atuar na busca da justiça social, seja através do estabelecimento de mecanismos 

jurídicos, seja pelo tratamento diferenciado aos hipossuficientes econômicos e às minorias 

                                            
182 MORAES, Maria Celina Bodin. O princípio da solidariedade. In: Os princípios da Constituição de 1988. 

Manoel Messias Peixinho; Isabella Franco Guerra; Firly Nascimento Filho - Organizadores. 2ª Edição, revista e 

ampliada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 158-159. 
183 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil, cit. p. 37. 
184 MORAES, Maria Celina Bodin. O princípio da solidariedade, cit., p 167. 
185 Idem, p. 175. 
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com objetivo de reduzir as desigualdades, erradicar a pobreza e construir uma sociedade mais 

livre, justa e solidária, como forma de obter a verdadeira liberdade e igualdade186. 

Esse valor de solidariedade e distribuição de justiça social refletiu na situação jurídica 

de propriedade, por exemplo, que deixa de ter caráter absoluto de direito subjetivo para 

constituir uma relação jurídica permeada de direitos e deveres de atuação conforme a função 

social, bem como impulsionou a inclusão do direito à moradia no catálogo constitucional de 

direitos sociais, que inclui ainda expressa previsão quanto ao dever do Estado e da 

coletividade de proteger os mais fracos e desamparados visando à construção de uma 

sociedade solidária187. 

No campo da responsabilidade civil, o princípio da solidariedade e da distribuição de 

justiça social “promoveu radical transformação na própria função atribuída a este ramo 

jurídico, especialmente por meio de uma gradativa conscientização de que o escopo 

fundamental da responsabilidade civil não deva ser a repressão a condutas negligentes, mas a 

reparação dos danos”188. 

Como se vê, “a igualdade – formal e substancial -, a solidariedade e a dignidade da 

pessoa humana se tornam parâmetros axiológicos da jurisprudência e todo o aparato jurídico 

conceitual, estando aptos a fundar uma verdadeira revolução nos conceitos jurídicos próprios 

de direito privado e, sobretudo, na função atribuída a estes conceitos”189. 

 

2.2.2 A unidade e a abertura do ordenamento jurídico 

 

O ordenamento jurídico é um sistema que compreende elementos normativos (normas) 

e não-normativos (definições, critérios classificatórios, preâmbulos, etc.) costurados por um 

                                            
186 CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Interpretação dos direitos fundamentais sociais, solidariedade e 

consciência de classe, cit., p. 153. 
187 Idem, p. 172. 
188 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à 

diluição dos danos. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 224-225. 

Já tivemos a oportunidade de observar que “os principais efeitos dessa diluição dos danos no sistema de 

responsabilidade civil se verificam pela a ampliação das hipóteses de responsabilidade solidária e objetiva, a 

elevação da precaução e prevenção dos danos ao patamar de princípio estruturante da matéria (e principal 

objetivo da responsabilidade civil contemporânea) e a securitização dos riscos por meio do desenvolvimento dos 

seguros de responsabilidade civil”. (PEREIRA, Felipe Pires. Princípios e cláusulas gerais da responsabilidade 

civil extracontratual. In: Os princípios e os institutos de direito civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 163). 
189 MORAES. Maria Celina Bodin de. O direito civil-constitucional. In: Na medida da pessoa humana: estudos 

de direito civil, cit., p. 29. 
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conjunto de regras que determinam a relação entre esses elementos, isto é, que lhe conferem 

estrutura190. 

A classificação do ordenamento como um sistema depende de que “os organismos 

constitutivos não estejam apenas em relação com o todo, mas estejam também em relação de 

compatibilidade entre si”191. 

O sistema jurídico é caracterizado como uma ordenação axiológica ou teleológica, 

uma adequação valorativa de princípios gerais de Direito, que lhe dão unidade interna192. 

Na doutrina de Hans Kelsen, a unidade do sistema é conferida por um princípio que 

organiza e mantém a homogeneidade do sistema denominado por ele de norma fundamental, 

melhor explicada nas palavras do próprio autor: 

Todas as normas cuja validade pode ser reconduzida a uma e mesma norma 

fundamental formam um sistema de normas, uma ordem normativa. A norma 

fundamental é a fonte comum da validade de todas as normas pertencentes a uma e 

mesma ordem jurídica. O fato de uma norma pertencer a uma determinada ordem 

normativa baseia-se em que o seu último fundamento de validade é a norma 

fundamental desta ordem. É a norma fundamental que constitui a unidade de uma 

pluralidade de normas enquanto representa o fundamento de validade de todas as 

normas pertencentes a essa ordem normativa.193 
 

Segundo Kelsen, a natureza do fundamento de validade distingue dois tipos diferentes 

de sistemas de normas: o sistema estático e o sistema dinâmico. 

No sistema estático, a organização das normas baseia-se no conteúdo da formulação 

da norma fundamental pressuposta, que fornece o fundamento e o conteúdo de validade das 

demais normas do sistema por meio de uma operação lógica194. Esse caráter estático dispensa 

                                            
190 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 6ª 

Edição. São Paulo: Atlas, 2011, p. 145. 
191 BOBBIO, Norberto. Teoria geral do direito. Tradução Denise Agustinetti; revisão Rosana Cobucci Leite. 3 

ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 231. 
192 APARÍCIO, Márcia de Oliveira Ferreira. Cláusulas Gerais: A Incompletude Satisfatória do Sistema. In: 

Sistema e tópica na interpretação do ordenamento. Renan Lotufo (Coordenador). Barueri: Manole, 2006, p. 14. 
193 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. 8ª ed. São Paulo. Editora WMF 

Martins Fontes, 2009, p. 217. 

Segundo Norberto Bobbio, “a norma fundamental é o critério supremo que permite estabelecer a pertinência de 

uma norma a um ordenamento, em outras palavras, é o fundamento de validade de todas as normas do sistema. 

Não somente, portanto, a exigência de unidade do ordenamento jurídico, mas também a exigência de 

fundamentar a validade do ordenamento nos induzem a postular a norma fundamental, a qual é ao mesmo tempo 

o fundamento de validade e o princípio unificador das normas de um ordenamento. E, uma vez que um 

ordenamento pressupõe que exista um critério para estabelecer a pertinência das partes ao todo, e um princípio 

que as unifique, não pode haver ordenamento sem norma fundamental. Uma coerente teoria do ordenamento 

jurídico e a teoria da norma fundamental são indissociáveis”. (BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento 

jurídico. Tradução de Ari Marcelo Solon. São Paulo: EDIPRO, 2011, p. 71). 
194 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito, cit., p. 217-218. 
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o processo contínuo de formação, atuação e desaparecimento das normas, concebendo o 

ordenamento jurídico como uma abstração feita de seu cambio permanente195. 

No sistema dinâmico, a norma fundamental pressuposta tem por conteúdo a instituição 

de um fato produtor de normas, isto é, a atribuição da autoridade legisladora de produção de 

normas gerais e individuais que se baseiam na própria norma fundamental. Essa norma 

fornece apenas o fundamento de validade e não o conteúdo das normas do sistema 

normativo196. Em oposição ao caráter estático, o princípio dinâmico permite a captação das 

normas dentro de um constante processo de transformação da sociedade, pelo que são 

promulgadas, subsistem, são revogadas por outras ou perdem sua atualidade em razão das 

alterações nas situações normatizadas197. 

No sistema fechado, prevalece um corpo rígido de normas com fontes de direito 

previamente determinadas e a aplicação do direito se resume numa exegese. No sistema 

aberto, a maior parte das regras se encontra em estado fluido, propiciando o papel inovador do 

jurista que é chamado a colaborar com o legislador e o juiz, e onde as fontes formais e 

materiais não estão rigidamente demarcadas.198 

O Código Civil francês de 1804 era um exemplo clássico de sistema normativo 

fechado, em que todas as repostas são buscadas nos textos normativos, que influenciou a 

elaboração do Código Civil brasileiro de 1916. Todavia, tal modelo normativo se mostrou 

insuficiente para resolução dos problemas complexos da sociedade moderna, surgindo 

necessidade de se buscar novos modelos de sistema, tarefa desempenhada pelo BGB (Código 

Civil alemão de 1900), que adotou uma fórmula normativa permeada por princípios, cláusulas 

gerais e conceitos jurídicos indeterminados.199 

Segundo Claus-Wilhelm Canaris, a abertura do sistema deve ser analisada sob 2 (dois) 

prismas: a) científico, que diz respeito a incompletude e a provisoriedade do conhecimento 

científico, admitindo a elaboração e o progresso do sistema mediante novos conhecimentos do 

                                            
195 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito, cit., p. 105. 
196 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito, cit., p. 219. 
197 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito, cit., p. 147. 
198 JORGE JUNIOR, Alberto Gosson. Cláusulas gerais no novo Código Civil. (Coleção professor Agostinho 

Alvim). Renan Lotufo - Coordenador. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 11. 
199 CAHALI, Francisco José; RODOVALHO, Thiago. Breves notas introdutórias aos princípios, cláusulas 

gerais e os institutos de direito privado. In: Os princípios e os institutos de direito civil. Rio de Janeiro, cit., p. 

02-03. 
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Direito; b) objetivo, que representa a possibilidade de aperfeiçoamento do sistema com 

modificação de seus princípios constitutivos fundamentais.200 

Ainda na lição de Canaris, o sistema móvel, por sua vez, ocupa posição intermediária 

entre o normativismo rígido e as cláusulas gerais. Isto porque o sistema móvel possui 

especificidades marcantes, tais como a ausência de uma formação rígida de previsões 

normativas e a permutabilidade livre e a igualdade fundamental de categoria dos princípios de 

valoração, enquanto é característico para a cláusula geral o fato de estar carente de 

preenchimento com valorações, isto é, o fato dela não dar os critérios necessários para a sua 

concretização, podendo-se estes, fundamentalmente, determinar apenas com a consideração 

do caso concreto respectivo.201 

Na opinião de José de Oliveira Ascensão: 

Canaris reformulou a noção de sistema, fundando-a na adequação valorativa e na 

unidade interior. A unidade seria teleológica, por derivação da Justiça; consistiria 

num sistema de princípios gerais de direito; seria aberto, porque incompleto e 

modificável; não excluiria a existência de contradições; e poderia ser móvel, ou ter 

elementos móveis, pela possibilidade de intervenção dos elementos plúrimos em 

concatenação variável. O sistema, sem ser auto-suficiente ou pleno, conduziria 

intérprete na busca de soluções. É uma colocação extremamente importante. 

Acentuaremos o caráter dinâmico do sistema. Nenhum sistema pode estar acabado; e 

os equilíbrios alcançados são constantemente transcendidos, porque a vida muda e o 

direito lhe corresponde. O sistema jurídico é assim um sistema sempre em 

aperfeiçoamento, recompondo-se das quebras e tendendo para um nível superior de 

justiça. As incoerências sistemáticas estão também permanentemente abertas à sua 

superação202. 
 

Esta abertura do sistema originada no BGB inspirou o atual Código Civil brasileiro, 

que também contém princípios, cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados. Nas 

palavras de Judith Martins-Costa: 

O Código Civil, na contemporaneidade, não tem mais por paradigma a estrutura que, 

geometricamente desenhada como um modelo fechado pelos sábios iluministas 

encontrou a mais completa tradução na codificação oitocentista. Hoje a sua 

inspiração, mesmo do ponto de vista da técnica legislativa, vem da Constituição, 

farta em modelos jurídicos abertos. Sua linguagem, à diferença do que ocorre com 

os códigos penais, não está cingida à rígida descrição de fattispecies cerradas, à 

técnica da casuística. Um Código não-totalitário tem janelas abertas para a 

mobilidade da vida, pontes que o ligam a outros corpos normativos – mesmo os 

extrajurídicos – e avenidas, bem trilhadas, que o vinculam, dialeticamente, aos 

princípios e regras constitucionais. As cláusulas gerais, mais do que um “caso” da 

teoria do direito – pois revolucionam a tradicional teoria das fontes -, constituem 

janelas, pontes e avenidas dos modernos códigos civis. Isto porque conformam o 

meio legislativamente hábil para permitir o ingresso, no ordenamento jurídico 

                                            
200 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do Direito. Introdução 

e tradução de Antonio Menezes Cordeiro. 5ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012, p. 103-107. 
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codificado, de princípios valorativos, ainda inexpressos legislativamente, de 

standards, máximas de conduta, arquétipos exemplares de comportamento, de 

deveres de conduta não previstos legislativamente (e, por vezes, nos casos concretos, 

também não advindos da autonomia privada), de direitos deveres configurados 

segundo os usos do tráfego jurídico, de diretivas econômicas, sociais e políticas, de 

normas , enfim, constantes de universos metajurídicos, viabilizando a sua 

sistematização e permanente ressistematização no ordenamento positivo203. 
 

Não por outro motivo, Miguel Reale defendia que o ordenamento jurídico não deveria 

ser considerado como um todo unitário e escalonado de normas, conforme doutrina de Hans 

Kelsen, já que o ordenamento jurídico constitui a positivação e objetivação da experiência 

jurídica alcançável apenas por distintos processos dialéticos, que encontra o seu fundamento 

de validade na Constituição de cada povo. Segundo o autor: 

Para a facilidade de exposição, em contraposição à pirâmide escalonada de um único 

sistema de normas, tal como a que Hans Kelsen nos oferece, eu diria que o 

ordenamento jurídico configura-se mais como um ecossistema complexo e 

variegado, que abrange uma multiplicidade de sistemas e subsistemas normativos 

que se escalonam uns distintos dos outros, em função de diversos campos de 

interesse, muito embora todos eles se situem e se insiram no âmbito do comum 

horizonte de validade da Constituição de cada povo (Direito Interno) ou, então, sob 

o horizonte de coexistência universal exigido pela comunitas gentium para 

sobrevivência e desenvolvimento dos povos em igualdade de direitos (Direito 

Internacional)204. 
 

Essa visão de sistema jurídico unitário e complexo provocou o deslocamento da ideia 

de norma fundamental de unidade do sistema antes assentada no Código Civil de 1916 para “a 

tábua axiológica da Constituição da República”205. 

Conclui-se, assim, que o atual sistema jurídico privado brasileiro possui as 

características de um sistema aberto, primordialmente imóvel, mas com áreas de mobilidade, 

que autorizam a aplicação do direito ao caso concreto orientado por princípios ético-jurídicos, 

tais como a justiça e a igualdade, agregando o pensamento tópico ao pensamento sistemático, 

dando origem ao que se convencionou chamar de novo pensamento sistemático.206 

Na visão de Francisco José Cahali e Thiago Rodovalho, o desafio do jurista na 

sociedade moderna é encontrar um ponto de equilíbrio entre a segurança jurídica oferecida 

pelo sistema fechado e a maximização de princípios valorativos em um sistema com certa 

mobilidade, evitando, todavia, que a referida abertura e mobilidade sistêmica conduzam ao 

                                            
203 MARTINS COSTA, Judith. O Direito privado como um “sistema em construção” – As cláusulas gerais no 

projeto de Código Civil brasileiro. Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 753, julho 1998, 

p. 26-27. 
204 REALE, Miguel. Fontes e modelos do direito: para um novo paradigma hermenêutico. São Paulo: Saraiva, 

1994, p. 95. 
205 TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do direito civil, cit., p. 11-12. 
206 APARÍCIO, Márcia de Oliveira Ferreira. Cláusulas Gerais: A Incompletude Satisfatória do Sistema, cit., p. 

13. 
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decisionismo ou ao arbítrio judicial. Ainda segundo os autores, esse desafio se tornou ainda 

mais difícil com o fenômeno da constitucionalização do direito civil pelo qual “a interpretação 

do direito privado passou a ser feita também à luz dos princípios constitucionais (dignidade da 

pessoa humana, v.g.). E isso numa realidade constitucional de também ter uma Constituição 

(CF/1988) permeada por princípios”207. 

Ressalta-se, por fim, com apoio na obra de Maria Celina Bodin de Moraes, que o 

problema não está na aplicação dos princípios que, em verdade, justificam e garantem 

coerência na aplicação na aplicação das normas jurídicas, fornecendo a segurança jurídica 

esperada pelo sistema, mas sim na utilização dos princípios sem a delimitação dogmática 

subjacente. Para que isso não ocorra, faz-se necessário o estudo cuidadoso do significado de 

cada princípio e a fundamentação exaustiva de cada um deles no momento de sua 

concretização, sob pena de estar configurado o arbítrio judicial208. 

 

2.2.3 A interpretação da legitimidade constitucional da norma jurídica 

 

A interpretação do direito civil à luz da Constituição Federal é, por fim, o último 

pressuposto teórico do direito civil constitucional.  

O enquadramento do direito civil em um ordenamento jurídico unitário e complexo, 

em que as normas constitucionais são aplicadas de acordo com os preceitos e os valores 

consagrados no texto constitucional, pressupõe a máxima dos valores fundamentais previstos 

no texto maior209. 

Confira-se, a propósito, os ensinamentos de Konrad Hesse: 

                                            
207 CAHALI, Francisco José; RODOVALHO, Thiago. Breves notas introdutórias aos princípios, cláusulas 

gerais e os institutos de direito privado, cit. p. 2-3. 
208MORAES, Maria Celina Bodin de. O direito civil-constitucional. In: Na medida da pessoa humana: estudos 

de direito civil, cit., p. 67-68. 

Segundo Luiz Edson Fachin: É relevante, em nosso ver, dar um passo adiante ao debate, no diálogo entre o 

Direito Constitucional e o Direito Privado, sobre a incidência do princípio da interpretação conforme à 

Constituição: a Constituição também é limite, e nesse limite abra-se o campo da possibilidade interpretativa, 

nada mais, nada menos. Tal princípio, sem dúvida, é condição necessária, mas não é suficiente para dar conta do 

sentido dúplice do texto constitucional. A exclusão dos resultantes contrastantes, a fim de chancelar a harmonia 

da Constituição, é caminho imprescindível; entretanto, mais que declarar ilegítima uma determinada leitura da 

norma legal, impende imprimir, no sentido possível da norma, uma leitura prospectiva à luz do caso concreto, 

intentando fugir de duas armadilhas comuns: de um lado, o senso comum, e de outro, o arbítrio das razões 

subjetivas. (FACHIN, Luiz Edson. Em defesa da Constituição prospectiva e a nova metódica crítica do Direito 

Civil e suas “constitucionalizações”. In: Questões do direito civil brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008, p. 8). 
209 SCHREIBER, Anderson. Direito civil e constituição. São Paulo: Atlas, 2013, p. 15-16. 
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A interpretação tem significado decisivo para a consolidação e preservação da força 

normativa da Constituição. A interpretação constitucional está submetida aos 

princípios da ótima concretização da norma (Gebot Optimaler Verwirklichung der 

Norm). Evidentemente, esse princípio não pode ser aplicado com base nos meios 

fornecidos pela subsunção lógica e pela construção conceitual. Se o direito e, 

sobretudo, a Constituição, têm a eficácia condicionada pelos fatos concretos da vida, 

não se afigura possível que a interpretação faça deles tabula rasa. Ela há de 

contemplar essas condicionantes, correlacionando-as com as proposições normativas 

da Constituição. A interpretação adequada é aquela que consegue concretizar, de 

forma excelente, o sentido (Sinn) da proposição normativa dentro das condições 

reais dominantes numa determinada situação210. 
 

A interpretação a partir dos princípios constitucionais não se confunde com a 

intepretação de acordo com os princípios gerais de direito, prevista no artigo 4º da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que tem função supletiva, com normas de 

completude do sistema jurídico (primeiro as leis, depois os costumes e, por fim, os princípios 

gerais de direito).  

Os princípios constitucionais, por sua vez, são os pontos de partida da hermenêutica, 

“que estava invertida e foi devidamente reposicionada: em primeiro lugar o princípio 

constitucional, depois a lei fundamentada nele”211. 

Nesse sentido, conforme Pietro Perlingieri: 

Abre-se para o civilista um vasto e sugestivo programa de investigação, que se 

propõe a realização de objetivos qualificados: individuar um sistema do direito civil 

mais harmonizado com os princípios fundamentais e, em particular, com as 

necessidades existenciais da pessoa; redefinir o fundamento e a extensão dos 

institutos jurídicos, especialmente civilísticos, destacando os seus perfis funcionais, 

em uma tentativa de revitalização década normativa à luz de um renovado juízo de 

valor; verificar e adequar as técnicas e as noções tradicionais (da situação subjetiva à 

relação jurídica, da capacidade de fato à legitimação etc.), em um esforço de 

modernização instrumentário e, especialmente, da teoria da interpretação. Muitas 

das investigações já realizadas nesse sentido indicam que a estrada traçada é rica de 

resultados, destinados, na sua totalidade, a dar uma nova feição ao direito civil 

constitucional, contribuindo à criação do direito civil constitucional212. 
 

O Código Civil vigente fez emergir o debate sobre a principiologia de índole 

constitucional, trazendo novos desafios e perspectivas para o pensamento crítico 

contemporâneo do direito civil, fazendo disso “a construção de uma premente interrogação 

que almeja, sempre, saber para que serve e a quem serve o Direito”.213 

 

                                            
210 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição, cit., p. 22-23. 
211 LÔBO, Paulo Luiz Netto. A constitucionalização do direito civil brasileiro. In: Direito civil contemporâneo: 

novos problemas à luz da legalidade constitucional, cit., p. 22. 
212 PERLINGIREI, Pietro. A doutrina do direito civil na legalidade constitucional, cit., p. 591. 
213 FACHIN, Luiz Edson. “Constitucionalizações” do direito civil no território plural da contemporaneidade. 

In: Questões do direito civil brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 15). 
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2.3 O abuso do direito no Código Civil brasileiro de 2002 

 

2.3.1 O Código Civil brasileiro de 2002 

 

O projeto do Código Civil brasileiro de 2002 teve uma longa tramitação no Congresso 

Nacional, iniciada, em 1969, com a formação da comissão para elaboração do anteprojeto de 

Código Civil, coordenada por Miguel Reale, apresentado à Câmara dos Deputados em 1975 

(Projeto de Lei nº 634-D). Ao coordenador da comissão, Miguel Reale, coube a organização 

da estrutura básica e sistematização do projeto em uma parte geral e cinco partes especiais, 

além de eventuais acréscimos ou substituições de texto pontuais, e pelos juristas José Carlos 

Moreira Alves (Parte Geral); Agostinho de Arruda Alvim (Direito das Obrigações); Sylvio 

Marcondes (Direito de Empresa); Ebert Vianna Chamoun (Direito das Coisas); Clóvis do 

Couto e Silva (Direito de Família); e Torquato Castro (Direito das Sucessões)214. 

Nas palavras do próprio Miguel Reale: 

O Projeto do Código Civil foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 1984, após 

cuidadoso estudo e debate de 1.063 emendas, o que não deve causar estranheza por 

tratar-se de uma lei com cerca de 2.100 artigos. Além de haver muitas emendas 

repetidas, a maioria delas não foi aceita pelo plenário. Não menos relevante foi a 

contribuição do Senado Federal que, em novembro de 1997, aprovou o Projeto com 

332 emendas propostas pela Comissão Especial215. 
 

Em que pese a tramitação do projeto do Código Civil ter durado em torno de 26 anos 

e, por isso, ter sofrido críticas pela ausência de tratamento em relação a fatos contemporâneos 

da vida em sociedade - tais como inseminação artificial, fertilização in vitro, uniões estáveis 

homoafetivas, transexualidade, celebração dos negócios jurídicos e responsabilidade civil no 

âmbito da internet - Miguel Reale as rebatia com certa frequência, afirmando que durante o 

tempo de tramitação o projeto sofreu 1.100 emendas propostas pelas comissões elaboradora e 

revisora do texto legal, tendo, portanto, recebido a devida atualização no período de 

tramitação, e que os temas objeto de regramento geral pelo Código Civil devem ser fruto de 

experiência jurídica, conceito integrante da premissa básica jus filosófica do autor na 

elaboração do Código Civil de 2002216. 

                                            
214 REALE, Miguel. Visão geral do projeto de Código Civil. Fonte: http://www.miguelreale.com.br. Acesso em 

22/04/2015. 
215 REALE, Miguel. Visão geral do projeto de Código Civil. Fonte: http://www.miguelreale.com.br. Acesso em 

22/04/2015. 
216 REALE, Miguel. O novo Código Civil e seus críticos. In: Estudos preliminares do Código Civil. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 21-25. 

http://www.miguelreale.com.br/
http://www.miguelreale.com.br/


 71 

Na esteira da filosofia de Miguel Reale, o culturalismo217 – estudado no Brasil desde a 

década de 1940 – “é uma doutrina que põe o conceito de cultura no centro de suas indagações 

sobre o ser humano e suas realizações” no campo da filosofia, e não apenas da antropologia, 

representando um correlato entre a natureza e o espírito, entre os fatos e os valores ideais, 

sendo uma figura autônoma, que representa “tudo que o homem pensa e realiza ao longo da 

história, visando alcançar seus fins específicos”218. 

O Culturalismo enxerga o Direito como uma espécie de experiência cultural 

racionalmente ordenada de fatos e valores no decorrer da história. A experiência jurídica, por 

sua vez, é absorvida pelo jurista em contato direto com as relações sociais por várias fontes e 

modelos, todos polarizados pelos valores constitucionais219.  

Portanto, inobstante as críticas que sugerem que o Código Civil de 2002 não alterou 

substancialmente a ideologia da codificação anterior220, é certo que sua base filosófica se 

coaduna com a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas221, recolocando a 

                                                                                                                                        
Segundo Miguel Reale, “a grande demora na manifestação do Senado Federal se deve às profundas alterações 

políticas que caracterizaram a passagem do sistema militar para o regime democrático. Sobreveio, depois, a 

Assembleia Nacional Constituinte, entendendo os senadores que era necessário aguardar a nova Constituição, 

que poderia alterar as bases da legislação privada. A bem ver, porém, a nova Carta Magna, no concernente à 

Parte Geral, Obrigações, Direito de Empresa, Direitos Reais e Sucessões, não fez senão confirmar o "sentido 

social" que presidiu a feitura do projeto, pouco ou nada havendo a modificar. Foi apenas no campo do Direito de 

Família que sobrevieram mudanças essenciais, que por sinal vieram corresponder às emendas oferecidas no 

Senado pelo pranteado senador Nelson Carneiro e outros. Desse modo foi possível adaptar facilmente o projeto 

ao texto constitucional, conforme já previra ao manifestar-me sobre elas, em estudo que fiz a pedido do relator-

geral na Câmara Alta, o senador Josaphat Marinho. (REALE, Miguel. Visão geral do projeto de Código Civil. 

Fonte: http://www.miguelreale.com.br. Acesso em 22/04/2015). 
217 O culturalismo como obra filosófica e jurídica de Miguel Reale tem como pressuposto a ontognoseologia 

crítica, que sustenta uma nova teoria do conhecimento baseada no processo cultural na sua perspectiva histórica. 

Esta teoria encontra fundamento na dialética da complementaridade (relação de complementação e múltipla 

influencia entre os sujeitos e os fatos e bens culturais) e conhecimento cultural (concepção de uma experiência 

de valores que condiciona e transforma a ação humana na história), e como conceitos a experiência, a cultura 

(conhecimento) e a história. (MARTISN-COSTA, Judith; BRANCO, Gerson Luiz Carlos; Diretrizes teóricas do 

novo Código Civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 9-26). 
218 REALE, Miguel. Diretrizes do culturalismo. In: Filosofia e teoria política: ensaios. São Paulo: Saraiva, 2003, 

p. 4-9. 
219 MARTINS-COSTA, Judith. Os direitos fundamentais e a opção culturalista do novo Código Civil. In: 

Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Ingo Wolfgang Sarlet - Organizador. 3ª Edição. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010, p. 86-87. 
220 De acordo com Anderson Schreiber, “o Código Civil de 2002 não afastou (nem poderia) a necessidade de 

aplicação da Constituição às relações privadas. Ao revés, reforçou-a, pois, sob o disfarce da novidade legislativa, 

a codificação de 2002 oculta a ideologia do passado. O patrimonialismo, o individualismo, o liberalismo, o 

voluntarismo continua vivamente presentes no texto do “novo” Código Civil, em franca oposição ao solidarismo 

humanista consagrado no texto constitucional. A aparência de novidade não deve, portanto, nos iludir. Maios do 

que nunca, impõe-se a releitura do direito civil à luz da Constituição”. (SCHREIBER, Anderson. Direito civil e 

constituição, cit., p. 18). 
221 Na tradicional lição de Claus-Wilhelm Canaris, “Em quase todo e qualquer ordenamento jurídico moderno, 

de modo mais ou menos cogente, coloca-se a questão da relação entre os direitos fundamentais e o Direito 

Privado. Ela radica no fato de os direitos fundamentais, enquanto parte da Constituição, terem um grau mais 

elevado na hierarquia das normas do que o Direito Privado, podendo, por conseguinte, influenciá-lo. Por outro 

lado, a Constituição, em princípio, não é o lugar correto nem habitual para regulamentar as relações entre 

http://www.miguelreale.com.br/


 72 

Constituição Federal no centro do sistema jurídico e permitindo a aplicação direta e indireta 

das normas constitucionais, por meio dos princípios da unidade e centralismo Constitucional e 

da interpretação Constitucional como principal critério de hermenêutica, contribuindo para a 

reafirmação da tendência que na Itália, e posteriormente no Brasil, se convencionou chamar 

de Direito Civil Constitucional222. 

Sobre a relação entre o culturalismo e a eficácia dos direitos fundamentais no Código 

Civil de 2002, confira-se a lição de Judith Martins-Costa: 

A sua noção do Direito como ordenação da experiência humana segundo certos 

valores – ordenação que se faz de modo prospectivo, dinâmico, processual e 

integrativo – perpassa todo o novo Código Civil, e está traduzida na sua estrutura e 

na noção de sistema que contém. Por isso entendo que esse modelo de Código – 

radicalmente diverso do que guiou o Código Beviláqua, embora a semelhança facial 

de várias de suas regras – permite o estabelecimento de ligações intã, extra e 

intersistemáticas viabilizadoras da comunicação entre suas normas, os fatos da vida 

social e os valores do Ordenamento. Permite, antes de tudo, o estabelecimento de 

férteis conexões intersistemáticas entre o Código e os Direitos Fundamentais, 

auxiliando a sua concreção e viabilizando a sua expansão223. 
 

E são os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e 

solidariedade que devem orientar a aplicação do Código Civil de 2002 que, de certa maneira, 

guardam consonância com os princípios adotados pelo legislador civil brasileiro e impõem o 

novo modelo das estruturas normativas dos atos e fatos jurídicos e das invariantes axiológicas 

a serem consideradas na técnica de conhecimento pela experiência jurídica. 

 

                                                                                                                                        
cidadãos individuais e pessoas jurídicas. Nisso consiste, muito pelo contrário, a tarefa específica do Direito 

Privado, que desenvolveu nesse empenho uma pronunciada autonomia em relação à Constituição: e isso não vale 

apenas em perspectiva histórica, mas também no tocante ao conteúdo, pois o Direito Privado, em regra, 

disponibiliza soluções muito mais diferenciadas para conflitos entre os seus sujeitos do que a Constituição 

poderia fazer. Disso resulta uma certa relação de tensão entre o grau hierárquico mais elevado da Constituição, 

por um lado, e a autonomia do Direito Privado, por outro. O recurso aos direitos fundamentais propõe assim 

questões específicas no Direito Privado que, provavelmente, se assemelham à maioria dos ordenamentos 

jurídicos no tocante a sua estrutura, mas também por razões sistemáticas e de ordem lógico-jurídica. Por outro 

lado, as soluções naturalmente também têm o seu perfil definido pelas especificidades do respectivo direito 

nacional, podendo, por conseguinte, ser muito distintas. Também sob esse aspecto, a temática me parece ser um 

bom exemplo das possibilidades e dos limites de uma harmonização do pensamento jurídico europeu, pois para 

tal fim far-se-á, por uma lado, um empenho na elaboração de princípios fundamentais comuns, embora, por outro 

lado, nem todas as especificidades nacionais devessem ser niveladas, por serem expressão de culturas 

organicamente formadas no decorrer da história, bem como da expressão da identidade sui generis dos diferentes 

ordenamentos jurídicos. (CANARIS, Claus-Wilhelm. A influência dos direitos fundamentais sobre o direito 

privado na Alemanha. In: Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Ingo Wolfgang Sarlet - 

Organizador. 3ª Edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010, p. 206-207). 
222 PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional, cit., p. 589-597. 
223 MARTINS-COSTA, Judith. Os direitos fundamentais e a opção culturalista do novo Código Civil, cit., p. 

88/89. 
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2.3.2 O artigo 187 do Código Civil e os princípios da eticidade e da socialidade 

 

O abuso do direito foi previsto no artigo 187 do Código Civil de 2002, segundo o qual: 

“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”. 

Em clássica e visionária, Pedro Baptista Martins já identificava no abuso do direito a 

cláusula de compatibilidade dos interesses individuais com o programa traçado à sociedade 

pela Constituição de 1924, sustentando que “O legislador ordinário, que tiver de regular 

exercício dos direitos individuais, não poderá, portanto, perder da memória que eles devem ter 

os seus limites materiais condicionados aos interesses coletivos. Por outro lado, cumpre ao 

juiz que tiver de aplicar a lei, verificar se o titular do direito usou dele em conformidade com 

o dispositivo constitucional, mantendo-se nos limites dentro dos quais é lícito o seu exercício. 

A repressão do abuso de direito tem hoje, entre nós, como se vê, um fundamento 

constitucional”224. 

De acordo com Miguel Reale:  

Estabelecidos esses princípios, não foi mais considerada sem limites a fruição do 

próprio direito, reconhecendo-se que este deve ser exercido em benefício da pessoa, 

mas sempre respeitados os fins éticos-sociais da comunidade a que seu titular 

pertence225. 
 

Da mesma forma, o abuso do direito no Código Civil brasileiro de 2002 possui nítido 

caráter objetivo, independentemente da verificação de culpa no exercício do direito pelo 

titular, e condensa os princípios da eticidade226 e da socialidade227 que também constituem as 

diretrizes de elaboração da vigente codificação civil brasileira. 

                                            
224 MARTINS, Pedro Baptista. O abuso do direito e o ato ilícito, cit., p. 116/117. 
225 REALE, Miguel. O espírito da nova lei civil. In: Estudos preliminares do Código Civil. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2003, p. 36. 
226 “O "sentido social" é uma das características mais marcantes do projeto, em contraste com o sentido 

individualista que condiciona o Código Civil ainda em vigor. Seria absurdo negar os altos méritos da obra do 

insigne Clóvis Beviláqua, mas é preciso lembrar que ele redigiu sua proposta em fins do século passado, não 

sendo segredo para ninguém que o mundo nunca mudou tanto como no decorrer do presente século, assolado por 

profundos conflitos sociais e militares. Se não houve a vitória do socialismo, houve o triunfo da "socialidade", 

fazendo prevalecer os valores coletivos sobre os individuais, sem perda, porém, do valor fundante da pessoa 

humana. Por outro lado, o projeto se distingue por maior aderência à realidade contemporânea, com a necessária 

revisão dos direitos e deveres dos cinco principais personagens do Direito Privado tradicional: o proprietário, o 

contratante, o empresário, o pai de família e o testador”. (REALE, Miguel. Visão geral do projeto de Código 

Civil. Fonte: http://www.miguelreale.com.br. Acesso em 22/04/2015). 
227 “O Código atual peca por excessivo rigorismo formal, no sentido de que tudo se deve resolver através de 

preceitos normativos expressos, sendo pouquíssimas as referências à equidade, à boa-fé, à justa causa e demais 

critérios éticos. Esse espírito dogmático-formalista levou um grande mestre do porte de Pontes de Miranda a 

qualificar a boa-fé e a equidade como "abecenrragens jurídicas", entendendo ele que, no Direito Positivo, tudo 

http://www.miguelreale.com.br/
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3 O ABUSO DO DIREITO NO EXERCÍCIO DE POSIÇÕES JURÍDICAS 

 

3.1 As teorias do abuso do direito e a relativização dos direitos subjetivos 

 

A doutrina que estuda o abuso do direito analisa a teoria sob duas perspectivas bem 

delineadas: (a) a admissibilidade (doutrina afirmativas) ou inadmissibilidade (doutrinas 

negativistas) do abuso do direito como um conceito jurídico autônomo ou vinculado a uma 

das espécies de ato ilícito. 

Dentre as doutrinas negativistas, merecem especial destaque as formulações de Léon 

Duguit, Mario Rotondi e Marcel Plainol. 

Na concepção de Leon Duguit, a negação do abuso do direito é a maior prova da 

falsidade do próprio conceito de direito subjetivo, refutado pelo autor a partir da qualificação 

tradicional do exercício da liberdade e da propriedade, conforme vimos no item 3.1. do 

presente estudo. Isto porque a prática de um ato lícito, quanto ao objeto e sua finalidade, nada 

mais significa do que um comportamento em conformidade com o direito objetivo, 

independentemente do poder da vontade ou interesse jurídico protegido. De outra sorte, se 

esse comportamento não é lícito quanto à sua finalidade, logo não é um comportamento 

conforme o direito objetivo e, portanto, ilícito, em vez de abusivo, pois não se pode abusar 

daquilo que não existe228. 

Para Duguit, portanto, “agir conformemente ao direito não é exercer um direito 

subjetivo; da mesma forma, praticar acto cujo objecto não é em si contrário ao direito, mas 

cujo fim é ilícito, é pura e simplesmente violar o direito objetivo”229. 

Por essa mesma razão – a negativa do direito subjetivo – Leon Duguit substituiu a 

noção de direito subjetivo pela de situação jurídica, admitindo que em caso de adoção de uma 

concepção de abuso, seria a do exercício anormal do direito. Todavia, nesse ponto, lhe foi 

apontada a sua própria objeção, desta feita à luz da situação jurídica, a de que: 

(...) mesmo se afastando a noção de direito subjetivo, não se elimina o problema, 

pois fica por determinar o que o direito objetivo proíbe e o que permite e se entre o 

                                                                                                                                        
deve ser resolvido técnica e cientificamente, através de normas expressas, sem apelo a princípios considerados 

metajurídicos. Não acreditamos na geral plenitude da norma jurídica positiva, sendo preferível, em certos casos, 

prever o recurso a critérios ético-jurídicos que permita chegar-se à "concreção jurídica", conferindo-se maior 

poder ao juiz para encontrar-se a solução mais justa ou equitativa”. (REALE, Miguel. Visão geral do projeto de 

Código Civil. Fonte: http://www.miguelreale.com.br. Acesso em 22/04/2015). 
228 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 295. 
229 Idem, p. 295. 

http://www.miguelreale.com.br/
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proibido e o permitido não haverá uma zona intermediária, constituída precisamente 

pelo acto abusivo230. 
 

Há, ainda, autores que analisam a teoria negativista de Leon Duguit sob o ponto de 

vista das situações jurídicas subjetivas, concluindo, portanto, que o autor não teria negado 

inteiramente a teoria do abuso, mas, antes disso, reconhecido o abuso como um princípio 

geral construído pela jurisprudência pela necessidade de se impor limites às liberdades 

individuais expressas de forma exagerada pela noção clássica de direito subjetivo. 

Confira-se, nesse ponto, a opinião de Rosalice Fidalgo Pinheiro: 

Dentre as críticas empreendidas à tese de Duguit, aponta-se que, embora o autor 

tivesse negado o direito subjetivo, em verdade apenas procedeu a uma substituição 

de conceitos, entre direito subjetivo e “situações jurídicas subjetivas”. Por outro 

lado, ao se constatar que para aquele autor, a atividade do indivíduo reduz-se a 

deveres, fazendo com que ele exerça uma função social, poderia se dizer que a teoria 

do abuso do direito é não totalmente negada por Duguit. Semelhante ideia torna-se 

ainda mais clara, quando se recorre às considerações ideológicas que estão nas 

entrelinhas de suas afirmações, as quais podem ser resumidas na luta contra o 

individualismo. Eis que é exatamente como reação a este último, que se compreende 

a referida teoria, correspondendo às influências solidaristas ou socialistas que 

invadem o Direito, em fins do século XX231. 
 

Mario Rotondi, por sua vez, negou a teoria do abuso do direito como um conceito 

jurídico, admitindo-o apenas como categoria metajurídica, como “uma bandeira de 

vanguarda para as transformações do direito constituído e um elemento dinâmico que 

assegura o desenvolvivemento progressivo do direito”232. 

Tal visão metajurídica do abuso do direito tinha por base a evolução da consciência 

jurídica da sociedade sobre determinado direito, positivado pelo ordenamento e, portanto, 

reconhecido como lícito e moral em determinado momento histórico, venha a se tornar um ato 

abusivo pelas transformações econômicas, sociais, físicas e técnicas da sociedade, ainda que 

continue sendo considerado pelo direito constituído como exercício legítimo de um direito. 

Essa visão do abuso do direito representaria um fenômeno sociológico transitório, mas que 

ocorreria perpetuamente233. 

A grande contribuição da teoria de Mario Rotondi para elaboração final do conceito de 

abuso do direito é reconhecer que a finalidade para que o direito foi reconhecido, ou o 

conteúdo que lhe é atribuído, podem vir a ser considerados como abusivos pela evolução da 

consciência jurídica da sociedade sobre determinado direito.  

                                            
230 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 298. 
231 PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. O abuso do direito e as relações contratuais. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, 

p. 72-73. 
232 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 312. 
233 Idem p. 310-311. 
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Na doutrina de Pedro Baptista Martins, entusiasta da noção de abuso do direito como 

um fenômeno social, defendida por Mario Rotondi, o abuso é a contradição entre o direito 

tradicional e a realidade econômica e social. Confira-se, a propósito, a lição do próprio autor: 

Não é necessário insistir na demonstração de que o direito, que supõe um elemento 

estático, supõe igualmente um elemento dinâmico, como fenômeno mutável e 

evolutivo que é. Esse fator da evolução do direito é que contém o verdadeiro 

fundamento e a verdadeira chave do fenômeno e do conceito de abuso do direito. 

Mesmo depois de cristalizado na norma legal, o direito não cessa de evoluir. Os seus 

contornos não são fixos, nem eternos, nem imutáveis. Ao contrário, transformam-se 

incessantemente, restringindo-se ou dilatando-se soba a pressão externa de fatores 

éticos, psicológicos ou físicos, técnicos ou econômicos. Vem daí que uma faculdade 

contida num direito determinado pode entrar em conflito com as novas condições 

sociais, pela circunstância de tornar-se o direito reconhecido ao titular apto a novas 

realizações, a novas aplicações práticas imprevistas e imprevisíveis. Desde então, o 

dever imposto aos outros membros da coletividade de suportar os efeitos danosos de 

seu exercício parece agravar-se a ponto de tornar-se intolerável. Assim o ato que é 

lícito ante o direito positivo em vigor, torna-se ilícito quando apreciado à luz dos 

princípios gerais, em constante e permanente evolução. O problema do abuso do 

direito resolve-se, pois, num conflito entre o direito e a evolução jurídica. 234 
 

De outra banda, a crítica ao pensamento de Mario Rotondi reside em alocar o abuso do 

direito apenas no campo sociológico, entranho ao campo da lei positiva, negando, assim, que 

o direito possa reconhecer desses atos abusivos sem prévia alteração legislativa235. 

A conhecida teoria negativista de Marcel Plainol considerava o abuso do direito como 

uma logomachia, isto é, uma discussão inútil, uma disputa de palavras, uma confusão de 

palavras contraditórias. Isto porque o referido autor, partindo de uma concepção absolutista de 

direito subjetivo, nega o abuso do direito sob o argumento de que eventual ato abusivo 

caracteriza um ilícito, um agir sem direito em vez de um abusivo do direito236. 

Esta negativa da teoria do abuso do direito considerava que “O direito cessa onde o 

abuso começa e o uso abusivo de um direito qualquer não seria possível pela razão irrefutável 

de que um só e mesmo ato não poder ser, a um tempo, conforme e contrário ao direito”237. 

Segundo Fenando Augusto Cunha de Sá: 

                                            
234 MARTINS, Pedro Baptista. O abuso do direito e o ato ilícito, cit., p. 139-140. 
235 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 313-315. 

De acordo com Rosalice Fidalgo |Pinheiro, “De semelhante modo, encontra-se Georges RIPERT, para quem o 

abuso do direito assume um perfil de um “moralismo jurídico”. Ele parte da insuficiência dogmática civilística 

para solução dos problemas relacionados com as obrigações, com vistas a reivindicar um conteúdo axiológico do 

direito. A regra moral apresenta-se como seu fator constitutivo. Desse modo, verifica-se que sua tese constitui-se 

com base no critério subjetivista que dominou a jurisprudência do século XIX, fazendo com que a construção da 

teoria do abuso do direito fosse delineada para sancioná-lo sempre que presente a intenção de prejudicar. No 

entanto, a presença deste elemento na teoria de Ripert faz com que ele somente aceite como abusivos os atos que 

se enquadram na doutrina da emulatio. (PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. O abuso do direito e as relações 

contratuais, cit., p. 87-88) 
236 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 322. 

No mesmo sentido: GARGEZ NETO, Martinho. Responsabilidade civil no direito comparado, cit., p. 156-157. 
237 MARTINS, Pedro Baptista. O abuso do direito e o ato ilícito, cit., p. 137-138. 
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A lógica do argumento vem, assim, a repousar em certa concepção do direito 

subjectivo, que vê nele a área exclusivamente reservada ao sujeito, com exclusão 

não só de todos os outros, mas igualmente de toda e qualquer consideração estranha 

à soberana vontade – quiçá, avaro e inconsiderado despotismo – do respectivo 

titular238. 
 

A crítica à teoria de Plainol apoia-se justamente no fato de tê-la construído pela ideia 

absolutista do direito subjetivo, desconsiderando que o abuso do direito é justamente uma 

reação à doutrina que não admite alternativa entre as categorias da licitude e da ilicitude. 

Todavia, partindo da premissa de uma nova conceituação de direito subjetivo – reconhecendo 

outros limites ao exercício dos direitos que não esteja entre as restrições formuladas e entrem 

na sua configuração – há um espaço de contrariedade ao direito entre a licitude e a ilicitude 

que configura o ato abusivo239. 

Por fim, alguns autores negam a autonomia científica do abuso do direito por 

enquadrá-lo apenas como um problema de interpretação jurídica, reservando as hipóteses de 

abuso à correta interpretação da norma positivada, delimitando conteúdo e o modo de 

exercício dos direitos.  

Dentre eles, o jurista espanhol José Calvo Sotelo afirma que a doutrina do abuso do 

direito é uma ponte entre o direito estrito, a equidade e a moral. É uma doutrina pouco 

precisa, móvel e cientificamente flexível que oferece uma multiplicidade de conceitos: mais 

que um conjunto de regras fixas, concretas e esculpidas de forma incontestável, a doutrina do 

                                            
238 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 323-325. 

Segundo Rosalice Fidalgo Pinheiro, “essa formulação encontra-se afeta a uma determinada concepção de direito 

subjetivo, que em Plainol delineia-se como área exclusivamente destinada ao ser titular. A afirmação segundo a 

qual “o direito cessa onde o abuso começa” é traduzida em pensar o direito subjetivo como algo absoluto, 

retirando-lhe qualquer alternativa de abuso do direito. Portanto, esta visão de Plainol, a ponto de negá-lo é 

influenciada por uma concepção individualista de direito subjetivo, que se insere no contexto político, , 

econômico e social instaurado pela modernidade (PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. O abuso do direito e as 

relações contratuais, cit., p. 82). 
239 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 331-332. 

Na opinião de Pedro Baptista Martins, apesar de baseada em argumentos falsos, a crítica de Marcel Plainol 

contribuiu para sistematização da teoria do abuso do direito ao possibilitar a diferenciação do ato abusivo do ato 

realizado sem direito. Segundo o autor, “nem todos os casos a que a jurisprudência tem aplicado os princípios da 

teoria do abuso do direito encerram-se rigorosamente em seus domínios. Em muitos deles, o dano aparece como 

consequência de um ato que exorbita dos limites objetivos do direito. Em tais hipóteses não se pode realmente 

falar com propriedade de um abuso, porque há, de fato, um excesso ou um transbordamento. Os direitos são 

limitados e o titular desrespeita e transgride os seus limites materiais. Comportando-se assim, não abusa do seu 

direito, mas agem sem direito. (MARTINS, Pedro Baptista. O abuso do direito e o ato ilícito, cit., p. 142-143). 

Para Jorge Americano, “póde haver abuso do direito, excesso no seu exercício. De tudo se abusa, até das normas 

tendentes a evitar abusos. O que parece ter influenciado Plainol, para repelir esta noção como falsa, é uma outra 

expressão paralogica, creada na edade média pelos glosadores, que a par de relevantes serviços no restaurar a 

cultura do direito, contribuíram para falsear varias noções, atribuindo aos jurisconsultos romanos muitas ideas 

que nem explicita nem implicitamente se continham nos respectivos textos. Referimo-nos ao jus abutendi, o 

direito de abusar, idea que foi creada pelos jurisconsultos medievaes para exprimir a desmedida extensão que 

attribuíam ao direito de propriedade. (AMERICANO, Jorge. Do abuso do direito no exercício da demanda, cit., 

p. 5). 
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abuso do direito é um mecanismo de adaptação da realidade que o juiz tem em mãos, um 

verdadeiro princípio de interpretação240. 

Entretanto, tal concepção também foi criticada, vez que a redução do abuso do direito 

apenas a interpretação dogmática do direito vigente, 

(...) é perder de vista a natureza específica do acto abusivo perante o acto ilícito, é 

tornarmo-nos incapazes de compreender que o problema do abuso do direito é um 

problema metodológico-normativo de realização (ou de aplicação) concreta do 

direito, e não um problema dogmático de determinação do conteúdo jurídico 

positum (na lei)241. 
 

No decorrer do tempo, as perspectivas de investigação teórica do abuso do direito se 

deslocaram da afirmação ou negação de sua admissibilidade e eventual autonomia em relação 

ao ato ilícito para a o seu objeto, daí decorrendo grande diversidade de orientações. 

Basicamente, a discussão gira em torno do enquadramento da figura do abuso do direito “no 

plano da luta direito estrito-equidade, ou legalidade-moralidade, isto é, num princípio superior 

e extrínseco ao legislador positivo, numa superlegalidade, quer no domínio das regras de 

interpretação, quer na própria específica estrutura qualificativa da norma jurídica”242. 

As doutrinas afirmativas da teoria do abuso do direito também se subdividiram em 

diversos entendimentos, cada qual com sua razão e sua crítica, a exemplo das doutrinas 

negativistas. 

Na vertente que conceituou o abuso pelo critério do destino econômico do direito, 

Raymond Saileilles foi o maior expoente, adotando inicialmente um critério subjetivo 

(intencional) para sua classificação, “abandonando-o mais tarde, para afirmar que o ato 

abusivo é um ato anormal, porque contraria a finalidade econômica e social do direito, - ato 

sem conteúdo jurídico, econômicamente prejudicial e reprovado pela consciência pública”243. 

                                            
240 Segundo o autor, o próprio Marcel Plainol, apesar sua conhecida crítica ao abuso do direito, reconhece que 

“lo único de nuevo hecho por esta doctrina es cambiar radicalmente la ideaque de sus derechos teníam los 

hombres, limitando hasta los que pareciam más absolutos y multiplicando las restricioones ya existentes”, 

novidade esta muito importante a ponto de tornar contraditória a prescindibilidade da teoria do abuso do direito 

sustentada pelo jurista francês. (SOTELO, José Calvo. La doctrina del abuso del derecho como limitación del 

derecho subjetivo. Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1917, p. 127-128). 
241 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 340-343. 

Na doutrina argentina, Alberto G. Spota sustenta a relatividade dos direitos subjetivos ante a exigência de 

exercício de em função da finalidade reconhecida pelo ordenamento jurídico, o que significa que o abuso do 

direito não é apenas uma teoria, mas antes um princípio geral de direito. Nas palavras do próprio autor, o abuso 

do direito “es um standard jurídico apto para diminuir la eterna separación entre la ley y el derecho, y es um 

principio ínsito em el fundamento último del derecho, em el fin del derecho.” (SPOTA, Aberto G. Tratado de 

derecho civil, cit., p. 319). 
242 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 288. 
243 LUNA, Everardo da Cunha. Abuso do direito, cit., p. 80-81. 
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J. Charmont buscou definir o abuso do direito como a anormalidade do dano resultante 

do exercício do direito, verificando-se-, para tanto, se o exercício excederia a medida 

normalmente admitida pelo direito, considerando a intenção de prejudicar (critério subjetivo) 

e, também, a coincidência com o fim econômico e social do direito (critério objetivo)244. 

Parece-nos que essa formulação se assemelha ao entendimento perfilhado na Espanha 

por José Calvo Sotelo, que elenca os seguintes elementos essenciais para configuração do 

abuso do direito: (a) o exercício de um direito; (b) o dano a um interesse sem lesionar um 

direito específico; (c) a antisocialidade no exercício do direito, que pode ser subjetiva 

(intecional), quando o resultado antissocial do exercício do direito é o seu único objetivo ou, 

ainda que não seja, o exercício não tiver uma razão séria e legítima, bem como objetiva, 

quando houver excessiva anormalidade entre o exercício do direito e a finalidade social245. 

Note-se que Rene Savatier também estruturou sua teoria na anormalidade do dano, 

porém apenas em relação ao exercício de direitos codificados e cuja própria natureza seja 

passível de causar prejuízos a terceiros. Com isso, o referido autor afirmava que alguns 

direitos se incluíam nos chamados direitos de prejudicar em que próprio exercício num 

“sacrifício ou prejuízo alheios, impostos e legitimados pelas próprias necessidades sociais”. 

Essas teses foram criticadas por definirem o abuso a partir de um dano normal ou anormal e 

não de acordo com o exercício legítimo ou ilegítimo do direito subjetivo246. 

Dentre as teorias afirmativas, o ensaio de Louis Josserand sobre o espírito dos direitos 

e sua relatividade247 em defesa da aceitação do abuso do direito se destacou entre os demais, 

sendo o principal estudo de construção da autonomia do abuso do direito como “finalismo 

sociológico do direito subjectivo” em que a contradição estrutural do direito com o seu 

elemento valorativo configura o abuso248. 

                                            
244 Segundo Cunha de Sá, a origem dessa teoria sustentada não deve ser atribuída, como vulgarmente se faz, a 

primeira formulação do abuso feita por Raymond Saleilles, que “identificava o acto abusivo com o acto anormal, 

mas no sentido de actuação contrária ao destino económico ou social do direito subjetivo exercido, e não 

pròpriamente com a conduta cuja anormalidade seria reflectida pelo preciso dano por ela produzido”. (CUNHA 

DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 349-351). 
245 SOTELO, José Calvo. La doctrina del abuso del derecho como limitación del derecho subjetivo, cit., p. 129. 
246 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 352-355. 
247 JOSSERAND, Louis. De L’esprit des droits et de leur relativité. Paris: Librairie Dallos, 1939. 
248 Esclarece o autor que “Ao lado do elemento subjectivo, que, segundo Josserand, subsiste e sempre subsistirá 

sempre, viu-se aparecer o elemento subjetctivo, social, que se desenvolve ràpidamente e que, desde então, ocupa 

o primeiro lugar não somente nos direitos altruístas, tais como os poderes familiares ou os poderes dos 

administradores, mas também até também nas prerrogativas nas aparências mais egoístas, como a propriedade 

individual, quer de moveis quer imobiliária, ou o direito do credor perseguir o devedor e exigir-lhe pelos meios 

legais quanto lhe é devido”. (CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 404-410). 
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O exercício de cada direito deve respeitar o seu próprio espírito como meio imperativo 

de justiça não apenas na elaboração da norma jurídica abstrata, mas principalmente na 

aplicação concreta do direito às relações sociais. 

Nas palavras de Louis Josserand: 

É preciso compreender, efetivamente, que os direitos não nos são concedidos pelos 

poderes públicos, não para que façamos uso deles discricionariamente, a torto e a 

direito, mas visando um motivo determinado; instituídos pela sociedade, teem 

missão social a cumprir, uma aspiração, um destino de que não devemos afastá-

los249. 
 

Prossegue o autor afirmando que o espírito dos direitos podem ser classificados em 

três categorias: (a) direitos não-causados; (b) diretos de espírito egoísta; e (c) direitos de 

espírito altruísta. A primeira categoria versa sobre direitos associais que podem ser exercidos 

de forma soberana por seu titular. A segunda compreende direitos para satisfação de 

interesses pessoais do próprio titular (interesses egoístas) em detrimento dos direitos alheios, 

circunstância considerada e aceita no espírito do próprio direito, sendo que, nesse caso, o 

exercício antifuncional do direito é caracterizado pelo o desinteresse do titular no seu 

exercício250. A terceira e última categoria, dos direitos altruístas, são aqueles concedidos ao 

titular para a satisfação de interesses alheios251. 

A concepção finalista de Louis Josserand considera o desvio do direito do seu espírito, 

consistente na sua finalidade ou função social, seja ela, econômica, moral ou egoísta, como 

critério definidor da teoria do abuso do direito. Todos os direitos subjetivos são direitos-

função e, devem cumpri-la, caso contrário, haverá um abuso do direito252. 

Nesse contexto, o abuso do direito é uma construção jurídica que considera, 

tecnicamente, que a relatividade dos direitos decorre da sua característica de produto social 

destinado a satisfazer esses interesses em conformidade com sua respectiva finalidade. Se os 

direitos são dotados de um determinado espírito, ou seja, de uma função (o atingimento de 

                                            
249 JOSSERAND, Louis. Evolução da responsabilidade civil. Revista Forense. Ano XXXVIII, Vol. LXXXVI, 

fascículo 545. Rio de Janeiro, Junho/1941, p. 56. 
250 Segundo Cunha de Sá, “Esse egoísmo não estaria apenas no acto realizado com intenção de prejudicar, mas 

amplamente no realizar o acto numa direção diversa da direção social do direito a que ele corresponde”. 

(CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 409). 
251 Josserand, Louis. De L’esprit des droits et de leur relativité, cit., p. 392/393 

Nesse sentido, “O fim social presente em cada direito coloca até mesmo aqueles de caráter mais “egoísta” a 

serviço da coletividade, e de tal modo que, no momento em que há o desvio desta função social, ou de seu 

espírito, ocorre o abuso do direito. Este teor finalista não é de todo desconhecido no Direito, tanto na doutrina 

como na jurisprudência, em que se encontra o favor por uma concepção finalista ou teleológica da referia figura. 

(PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. O abuso do direito e as relações contratuais, cit., p. 95). 
252 Josserand, Louis. De L’esprit des droits et de leur relativité, cit., p. 368/375. 
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uma finalidade), conclui-se que eles são relativos e, por isso, o exercício antifuncional é um 

exercício abusivo do direito. 

Na lição do próprio Louis Josserand: 

A esta concepción implaclabe, frenética de los derechos individuales, se opone la 

teoría de la relatividade, que lleva a admitir possibles abusos de los derechos, aun de 

los más sagrados. Em esta teoria dos derechos, productos sociales, como el mismo 

derecho objetivo, derivan su origen de la comunidade y de ella reciben su espíritu y 

finalidad; cada uno se encaminha a um fin, del cual no puede el titular desviarlo; 

están hechos para la sociedade y no la sociedade para ellos; su finalidad está por 

fuera y por encima de ellos mismos; son, pues, no absolutos, sino relativos; deben 

ejercerse em el plano de la institución, com arreglo a sua espíritu, o de lo contrario 

seguirán uma dirección falsa, y el titular que de ellos haya, no usado, sino abusado, 

verá comprometida su responsabilidad para com la víctima de esa desvisácion 

culpada253. 
 

Para Fernando Augusto Cunha de Sá, de acordo com a teoria finalista de Louis 

Josserand, o “O acto abusivo é, pois, o acto contrário ao espírito ou finalidade da instituição, 

ou seja, a actuação intrinsecamente anti-social e anti-funcional por ao exercício do direito ter 

sido imprimida em uma direção contrária disforme a função e o espírito desse direito”.254. 

Da mesma forma, afirma José Calvo Sotelo que a doutrina do abuso do direito é uma 

solidarização dos direitos subjetivos tendente a retirar o poder soberano dos respectivos 

titulares para colocá-los em harmonia com os demais interesses sociais. O abuso do direito é o 

exercício de um direito objetivamente legal, que ocasiona um dano de forma antissocial. Isto 

porque o direito subjetivo não é um poder absoluto, vez que não pode justificar seu exercício, 

principalmente quando voltado apenas à uma finalidade antissocial, sendo evidente que o 

abuso do direito constitui a substituição do individualismo revolucionário pela solidariedade 

social255. 

Na doutrina argentina, Alberto G. Spota define o abuso do direito como um autêntico 

standart jurídico, concluindo que o ato abusivo é o ato antifuncional que, por sua vez, 

caracteriza-se pelo desvio de sua finalidade econômica e social. Para o autor, a culpa e o dolo 

não são requisitos para a configuração do abuso do direito, tampouco há obrigatoriedade de 

enquadrá-lo dentro do sistema de responsabilidade civil aquiliana, sendo certo que o traço 

                                            
253 JOSSERAND, Louis. Del abuso de los derechos e otros ensayos, cit., p. 4. 
254 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 41 

2. 
255 SOTELO, José Calvo. La doctrina del abuso del derecho como limitación del derecho subjetivo, cit., p. 128-

129. 
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decisivo do abuso do direito está na desvirtuação do direito subjetivo em relação à sua 

finalidade assegurada pelo direito objetivo256. 

Na doutrina brasileira clássica, Pedro Baptista Martins sustenta que o conceito de 

direito é elástico e destinado também à ideia de solidariedade e progresso social. A satisfação 

dos interesses pessoais está condicionada à uma finalidade comum, que é a harmonia social, 

que só pode ser assegurada por meio da remoção e atenuação dos conflitos no exercício dos 

direitos individuais, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito de sua obra: 

Desde que o exercício do direito se realize em desconformidade com essa 

destinação, de maneira perturbadora do equilíbrio de interesses juridicamente 

protegidos, que se enfrentam nas relações sociais, é claro que o ato deixa de ser 

lícito para ser reprovável. Um balanço na opinião dos doutrinadores mostra que eles, 

efetivamente, fazem consistir o abuso do direito no atentado contra esse equilíbrio e 

se divergências se suscitam é apenas quanto á forma pela qual o atentado se 

manifesta ou quanto o critério que deve presidir a sua apreciação257. 
 

A tese finalista de Louis Josserand recebeu críticas no tocante à abstração do que seria 

o espírito de cada direito, o que fez o autor lançar a ideia de motivo legítimo do estado do 

espírito ou da intenção do titular que o exerce, num confrontar da consciência individual com 

a consciência social ou coletiva no exercício dos direitos, fazendo renascer o critério 

intencional para a configuração do abuso258. 

Ainda assim, mesmo os críticos da teoria finalista, em qualquer de suas formulações, 

reconhecem que a teoria finalista do jurista francês é estruturalmente correta ao definir como 

elementos do abuso: (a) a titularidade do direito e a capacidade para o seu exercício; (b) que o 

                                            
256 SPOTA, Aberto G. Tratado de derecho civil, cit., p. 318/319. 
De acordo com Everardo da Cunha Luna, tal doutrina pode ser vista como uma continuação da doutrina de 

Raymond Saleilles e Louis Josserand, numa perspectiva objetivo funcional em que o direito subjetivo é 

concebido como função social em vez faculdade ou poder do titular. (LUNA, Everardo da Cunha. Abuso do 

direito, cit., p. 92). 
257 MARTINS, Pedro Baptista. O abuso do direito e o ato ilícito, cit., p. 171. 

Da mesma forma - apesar de discordar da formulação finalista – Everardo da Cunha Luna afirma que “Josserand, 

para explicar o ato abusivo, arquiteta um a teoria de natureza objetiva, baseada na finalidade social do direito. 

Adota um critério finalista, o eminente professor de Lyon, partindo do princípio de que o abuso de direito se 

exerce de conformidade com o direito da pessoa e em contrariedade às regras sociais”. (LUNA, Everardo da 

Cunha. Abuso do direito, cit., p. 83-84). 
258 Nesse sentido: CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 414-420; LUNA, Everardo da 

Cunha. Abuso do direito, cit., p. 85-891. 

De acordo com Rosalice Fidalgo Pinheiro, “Na tese de Josserand, o motivo nem sempre terá um aspecto 

intencional, pois para que seja legítimo ou não, deverá ser considerado em face da função social do direito. 

Portanto, há na teoria do abuso do direito, em conformidade com o que afirma o próprio autor, um lado 

subjetivo, que se perfaz pela investigação do motivo legítimo, e um lado objetivo, no qual se confronta a vontade 

com a função social do direito., que é conceito desta índole. Trata-se, portanto, do encontro entre o critério 

subjetivo e o critério objetivo, qualificando-se a responsabilidade que deriva do abuso com um caráter misto. 

Portanto, na pretensão de obter uma verdade integral, a teoria de Josserand agrega elemento subjetivos e 

objetivos, levando o autor a afirmar que “o espírito dos direitos nos parece, em última análise, como o próprio 

critério do abuso, critério abstrato que toma corpo e se cristaliza na noção de motivo legítimo. (PINHEIRO, 

Rosalice Fidalgo. O abuso do direito e as relações contratuais, cit., p. 96-97). 
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direito seja exercício nos limites objetivos traçados pelo ordenamento jurídico; e (c) que o 

direito seja exercido em direção diferente daquela que é lhe assinalada por seu espírito, isto é, 

de forma contrária a sua finalidade259. 

Em que pese a adoção da teoria finalista, autores como Cunha de Sá criticaram a 

noção de abuso formulada por Louis Josserand por não identificar o ato abusivo como 

elemento interno do direito subjetivo. Para ele, o abuso é um repensar do direito subjetivo, 

que, além de sua estrutura formal normativa, pressupõe o cumprimento concreto do seu 

fundamento axiológico normativo260. 

De acordo com o referido autor, entende-se como abuso do direito a conduta que:  

(...) tenha aparência de licitude jurídica – por não contrariar a estrutura formal 

definidora (legal ou conceitualmente) de um direito, à qual mesmo externamente 

correspondente – e, no entanto, viole ou não cumpra, no seu sentido concreto ou 

materialmente realizado, a intenção normativa que materialmente fundamenta e 

constitui o direito invocado, ou de que o comportamento realizado se diz 

exercício261. 
 

Ainda dentro da perspectiva axiológica-normativa, Fernando Augusto Cunha de Sá 

afirma que o valor internalizado no direito subjetivo constitui o seu verdadeiro limite. O abuso 

do direito é a aparência estrutural de um direito que, em determinado caso concreto, perdeu o 

seu fundamento axiológico. Portanto, só formalmente é direito, mas materialmente se 

distanciou do valor que forjou a sua normatividade262. 

Essa formulação axiológica é criticada atualmente por Menezes Cordeiro, que a 

denomina meramente formal, diante da imperiosa verificação do atendimento aos valores 

internos do direito subjetivo exclusivamente nos casos concretos. Apesar da crítica, o autor 

não nega que o abuso do direito atue “no espaço disfuncional interno dos direitos 

subjetivos.”263, porém o coloca como produto de uma aspiração cultural de integração 

sistemática mais ampla, visto que o “abuso do direito reside na disfuncionalidade de 

comportamentos jussubjectivos por, embora consentâneos com normas jurídicas, não 

confluírem no sistema em que estas se integrem”.264. 

Essa concepção mais ampla permite também ter por abusivos atos que violem direitos 

e deveres integrantes do próprio sistema, portanto, não apenas os considerados dentro da 

                                            
259 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 419. 
260 Idem, p. 452. 
261 Idem, p. 452. 
262 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 454-461. 
263 CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no Direito Civil, cit., p. 885. 
264 Idem, p. 882. 
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estrutura do direito subjetivo, permitindo, inclusive, sua formulação abstrata 

independentemente do caso concreto. Tais formulações constituem a base da teoria do 

exercício inadmissível de posições jurídicas, tipificadas por Menezes Cordeiro, e têm o seu 

mérito reconhecido em estender os atos abusivos ao exercício do direito em desconformidade 

com a boa-fé e os bons costumes, esperados pelo sistema jurídico265. 

Na lição de Renan Lotufo, essa teoria enxerga que o abuso do direito não é uma 

atuação além dos limites internos do direito, ou uma agressão às normas externas que, por 

ventura, delimitem o seu exercício, mas sim uma “disfuncionalidade intra-subjetiva” 

(expressão utilizada pelo autor português) em razão do desvio no comportamento exigido pelo 

sistema que implica, automaticamente, em mecanismos de controle social em prol da ordem 

normativa266. 

A partir dessa ampliação conceitual, a doutrina portuguesa – cuja formulação 

positivada deu origem à concepção de abuso do direito vigente no direito brasileiro, conforme 

enfrentamos no item 1.3 deste trabalho – estruturou a teoria de limitações dos direitos 

subjetivos, decorrentes dos deveres jurídicos do seu titular. 

Na lição de Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Souza, os direitos subjetivos 

possuem limites intrínsecos e extrínsecos267.  

Segundo sustenta referido autor, os limites intrínsecos resultam “não só resultam da 

estrutura formal deste direito” como “também decorrem, em certos termos, da função de tais 

direitos, isto é, do fim sócio-económico que esses direitos visam ou, talvez melhor, da 

intenção axiológica-normativo-concreta que os perpassa”, sendo que o abuso do direito estará 

configurado no exercício que exceder manifestamente os limites intrínsecos impostos pelo fim 

econômico e social do direito268. 

                                            
265 CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no Direito Civil, cit., p. 880. 

No entendimento de Rosalice Fidalgo Pinheiro, “as críticas pelo autor às teorias internas justificam-se pela 

necessidade de concretização dos direitos subjetivos, a fim de delinear seu conteúdo, revelando o ato abusivo 

pelo desrespeito às funções ou aos valores que o acompanham. Já as teorias externas proporcionam algo que não 

se enquadra nas teorias internas. Permite erigir valores gerais ou funções genéricas, independentemente da 

interpretação de cada direito. É nesse momento que encontram lugar a boa-fé e os bons costumes. Não como 

meros princípios de um de “direito justo” e, portanto, de importância diminuta, mas enquanto limites traçados à 

limitação do exercício de direitos subjetivos, em geral, sem depender de sua determinação em cada caso 

concreto, como ocorre com os elementos internos. (PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. O abuso do direito e as 

relações contratuais, cit., p. 127). 
266 LOTUFO, Renan. Código Civil comentado, cit., p. 507. 
267 SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. Teoria geral do Direito Civil. Volume I. Coimbra 

Editora, 2003, p. 199-211. 
268 Idem, p. 201-203. 
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Os limites extrínsecos, por sua vez, caracterizam-se pela boa-fé e os bons costumes. 

Assim, o exercício de direito que exceder manifestamente esses limites constitui “violação de 

ordens normativas e de valores não primariamente jurídicos, mas recebidos pela ordem 

jurídica”, a ensejar o reconhecimento do abuso do direito269. 

 

3.2 O direito subjetivo e a situação jurídica subjetiva 

 

Conforme já expusemos no item 1.2 supra, a concepção teórica dos direitos subjetivos 

é atribuída à doutrina alemã do século XIX por influência do individualismo da Revolução 

Francesa, ressalvadas as opiniões dos que identificavam no ius romano o embrião do direito 

subjetivo. Na era moderna, o significado da expressão “direito subjetivo” apenas se torna 

possível a partir da compressão do liberalismo político e econômico que impulsionou a 

concepção de formação da sociedade pela livre vontade de seus indivíduos, verdadeira 

afirmação da própria liberdade individual270. 

Na lição de Caio Mário da Silva Pereira, “Direito subjetivo e objetivo são aspectos de 

um conceito único, compreendendo a facultas e a norma os dois lados de um mesmo 

fenômeno, os dois ângulos de visão do jurídico. Um é o aspecto individual, outro o aspecto 

social271. 

Segundo Rabindranath Capelo de Souza, a teoria da vontade, defendida por 

Windscheid e Savigny,  definia o direito subjetivo como o “poder da vontade do sujeito de 

agir dentro dos limites fixados pelo direito objetivo”, enquanto a teoria do interesse, 

sustentada por Jhering, classificava o direito subjetivo como um “interesse juridicamente 

protegido”. Ainda segundo o autor, algumas teorias mistas também buscaram definir o direito 

subjetivo mesclando as teorias anteriores, conceituando-o, em regra, como um “interesse 

                                            
269 SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. Teoria geral do Direito Civil, cit., p. 211-213.  

Em poucas palavras, “A boa-fé e os bons costumes não estão vinculados a cada direito subjetivo, sendo de 

natureza genérica, face ao seu conteúdo normativo, enquanto a finalidade econômica ou social, a toda evidencia, 

está diretamente ligada ao direito que se trata”. (DANTAS JUNIOR, Aldemiro Rezende. Teoria dos atos 

próprios no princípio da boa-fé. Curitiba: Juruá, 2008, p. 262). 
270 BENACCHIO, Marcelo. Direito Subjetivo – Situação Jurídica – Relação Jurídica, cit., p. 187. 

Ainda sobre o tema, Tercio Sampaio Ferraz Jr. afirma que “A confluência do conceito negativo e positivo de 

liberdade configurará uma nova ação: a liberdade no sentido moderno, intimista e, ao mesmo tempo, pública. Ela 

servirá à defesa da propriedade privada identificada com a riqueza, à defesa da economia de livre mercado e à 

concepção do Estado como um guardião (ameaçador) das liberdades fundamentais garantidas por um 

documento: a Constituição. É com base nessa liberdade, que funciona como limite à atividade legiferante do 

Estado, que irá configurar-se a noção de direito subjetivo em oposição ao direito objetivo. (FERRAZ JUNIOR, 

Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação, cit., p. 118.) 
271 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil, cit.. p. 11. 
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protegido (juridicamente) mediante uma vontade que o representa ou um poder da vontade, 

reconhecido juridicamente, para a realização de um interesse pessoal”272. 

Como se vê, a noção clássica de direito subjetivo era entendida como poder da 

vontade e/ou interesse protegido e positivado no ordenamento jurídico, aplicável, mediante 

subsunção, a determinada relação jurídica. O direito subjetivo era um conglomerado de 

poderes dos sujeitos, que poderiam, ou não, serem exercidos após eventual violação, 

independentemente da valoração ou interesse da coletividade. 

Essa visão estava intimamente ligada à completude jurídica, que autorizava o exercício 

do direito individual (direito subjetivo) quando e no momento em que a conduta alheia 

violasse, fato especificamente previsto na norma (direito objetivo), de forma ilimitada pelo 

titular do direito. 

Essa trajetória atribuiu ao direito de propriedade, exemplo sempre clássico de direito 

subjetivo, um conceito tradicional, de direito subjetivo e absoluto, melhor explicado na obra 

de Francisco Eduardo Loureiro: 

A propriedade, portanto, em seu conceito tradicional, é vista como puro direito 

subjetivo, entendida tal categoria fundamental como o poder que a ordem jurídica 

confere a alguém de agir e de exigir de outrem determinado comportamento. Reflete 

uma posição de vantagem, que confere ao sujeito a direta tutela de seu interesse. É, 

portanto, na precisa lição de Francisco Amaral, expressão da liberdade e consiste 

“no instrumento de realização do individualismo jurídico, tanto na vertente política, 

o liberalismo, quanto na econômica, o capitalismo”273. 
 

Todavia, essa concepção liberal e absoluta do direito subjetivo encontrou grande 

crítica na nova definição de direito subjetivo em meados do século XX, pelos juristas 

franceses Jean Dabin e Paul Roubier que exploraram os conceitos de pertença, dominação e 

alteralidade e concluíram que o direito subjetivo não deve ser analisado a partir da ideia de 

faculdade, interesse ou prerrogativa, mas sim por meio do próprio direito objetivo, que 

assegura a proteção dos valores julgados importantes pelos seus titulares, impondo-lhes, por 

outro lado, os respectivos deveres, cuja análise conjunta caracteriza a situação jurídica 

                                            
272 SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. Teoria geral do Direito Civil, cit., p. 176-177. 
273 LOUREIRO, Francisco. A propriedade como relação jurídica complexa, cit., p. 38-39. 

Segundo Rosa Maria de Andrade Nery, “A base teórica do direito privado tem sido formulada a partir da técnica 

dos direitos subjetivos. Ou seja: a lei positiva atribui ao sujeito (daí direitos subjetivos) uma esfera de liberdade 

que o beneficia, a partir da possibilidade de gozar de direitos que lhe dão aptidão para o desfrute de algo que a 

outras pessoas não se concede. O que não está dentro dessa esfera de interesse e desfrute não lhe interessa e não 

desperta sua atenção. O que não passar como conseqüência de sua conduta não lhe pode ser imputado. No 

sistema de situações jurídicas, o direito se realiza a partir dos fatos que situam determinada pessoa num contexto 

cultural para cuja existência jurídica foi necessária a inserção de sujeitos (como seus atos, atividades, bens, 

patrimônio e realizações)”. (NERY, Rosa Maria de Andrade. Introdução ao pensamento jurídico e à teoria geral 

do Direito Privado, cit., p. 119). 
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subjetiva, que pode assumir duas espécies: (a) situação jurídica subjetiva, também tratada 

como direito subjetivo, em que há mais direitos que deveres; e (b) situação jurídica objetiva, 

em que há mais deveres que direitos274. 

Confira-se a respeito a importante distinção dentre situação subjetiva e objetiva, 

efetuada por Fernando Augusto Cunha de Sá, apoiado na doutrina do francês Paul Roubier: 

Conforme tem sido salientado, a situação objectiva nem sempre é aquilo que a lei e 

só a lei define e a situação subjectiva não é forçosamente aquela cujo conteúdo é 

devido à vontade privada e, por isso, se apresenta variável ao contrário do que ali 

sucede. Mais do que (ou em vez) da fonte da situação jurídica ser a lei ou a vontade 

individual, haveria que ter em atenção os efeitos e o conteúdo jurídico das situações, 

isto é, no fundamental, o interesse proximamente perseguido e que seria, nas 

situações jurídicas objectivas, o interesse geral da coletividade e nas situações 

jurídicas subjetivas o interesse dos particulares, embora evidentemente também – 

mas em segunda linha ou indirectamente – na conformidade do interesse social275. 
 

Por essa razão, a concepção tradicional de direito subjetivo entrou em rota de colisão 

com o ordenamento jurídico moderno na medida em que o solidarismo impõe uma 

conformação entre o exercício do direito concedido pelo ordenamento ao seu titular e os 

interesses da coletividade (e não apenas a interesses juridicamente tutelados), redundando em 

uma “crise da dimensão inicial do direito subjetivo como expressão de um interesse individual 

e egoístico”, ao passo que a “situação jurídica subjetiva permite o ingresso de valores sociais 

que se agregam aos constantes do ordenamento”276. 

Na lição de Bruno Miragem: 

A teoria da situação jurídica, assim, afasta o papel preponderante do conceito de 

direito subjetivo como modo de reconhecimento da atuação humana pelo Direito. 

Prefere a distinção entre situações jurídicas subjetivas, onde exista uma dependência 

da vontade para produção dos seus efeitos, e as situações jurídicas objetivas, em que 

o efeito resulta da norma. Sustenta-se na crítica principal à tese do direito subjetivo, 

referindo que esta se baseia “na falsa generalização de uma liberdade, criada aqui 

por exigência de ordem moral, em razão da específica natureza do objeto jurídica277. 

                                            
274 BENACCHIO, Marcelo. Direito Subjetivo – Situação Jurídica – Relação Jurídica, cit., p. 193-194. 
275 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 299. 
276 BENACCHIO, Marcelo. Direito Subjetivo – Situação Jurídica – Relação Jurídica, cit., p. 200-201. 

De acordo com Judith Martins-Costa, ainda no final do século XIX o jurista francês Leon Duguit “promoveu 

uma crítica à noção mesma de direito subjetivo, propondo substituí-lo pela noção realista de função social, daí 

assentando, em célebre dito, que a propriedade é uma função social (pois esta lhe é inerente), e não tem, 

meramente, uma função social. É bem da verdade que a ideia de propriété-fonction já havia sido anteriormente 

expressa por Proudhon, mas é Duguit quem aprofunda, em termos jurídicos, a polêmica, centrando sua atenção 

no rechaço à ideia de um sistema de direito privado orientado pelo conceito de direito subjetivo, enquanto poder 

reconhecido a uma pessoa de impor a sua vontade às demais”. (MARTISN-COSTA, Judith; BRANCO, Gerson 

Luiz Carlos; Diretrizes teóricas do novo Código Civil brasileiro, cit., p. 146). 
277 MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito: proteção da confiança e limite ao exercício das prerrogativas 

jurídicas no direito privado, cit., p. 43. 

Para Rosalice Fidalgo Pinheiro, “Atualmente, em lugar do direito subjetivo encontramos as chamadas “situações 

jurídicas subjetivas”. Cumpre indagar se seria este o sinal de que os direitos subjetivos sucumbiram à tão falada 

“crise”. Há quem entenda ser necessário banir do vocabulário jurídico a expressão “direito subjetivo”, pois não 
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Nesse sentido, a dignidade da pessoa humana, a solidariedade constitucional e o 

primado da igualdade – princípios informadores do direito civil-constitucional - retiram o 

subjetivismo individualista do direito subjetivo clássico, outorgando-lhe a feição de situação 

jurídica subjetiva.  

Sobre o tema, transcrevemos, a seguir, os ensinamentos de Pietro Perlingieri, ao 

delinear os fundamentos da crise do direito subjetivo: 

O vício metodológico das opiniões até agora expostas está na crença de que um 

interesse tutelado pelo ordenamento seja finalizado em si mesmo. Em uma realidade 

na qual à atribuição de direitos se acompanham deveres e obrigações, as situações 

favoráveis podem ser consideradas isoladamente. Frequentemente, exige-se do 

sujeito uma forma especial para o exercício de um direito. Por exemplo, o 

proprietário pode doar o seu direito a um terceiro, mas a doação, como ato de 

disposição do titular, deve ser estipulada por ato público (arts. 782, 2699, Cód. Civ.). 

Nesta hipótese, ao direito (doar) se acompanha o ônus, e às vezes a obrigação, de 

usar de determinada forma. O perfil mais significativo é constituído pela obrigação, 

ou dever, do titular do direito de exercê-lo de modo a não provocar danos a outros 

sujeitos, em harmonia com o princípio de 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. No ordenamento moderno, o interesse é tutelado se, e enquanto for 

conforme não apenas com o interesse do titular, mas também àquele da coletividade. 

Na maior parte das hipóteses, o interesse faz nascer uma situação subjetiva 

complexa, composta tanto de poderes como de deveres, obrigação, ônus. Nesta 

perspectiva coloca-se a crise do direito subjetivo: enquanto este nasceu para 

exprimir um interesse individual e egoísta, a complexidade das situações subjetivas 

– pela qual em cada situação estão presentes momentos de poder e dever, de modo 

que a distinção entre situações ativas e passivas não deve ser entendida em sentido 

absoluto – exprime a configuração solidarista do nosso ordenamento constitucional. 

No novo sistema das fontes, a configuração e a tutela das situações subjetivas 

mudam radicalmente. O direito subjetivo – figura controvertida desde sempre – 

perde a centralidade definitivamente e aflui a exigência de diversificar os interesses 

e dar formas e técnicas de tutela das pessoas asseguradas por novos órgãos e por 

novos instrumentos, individualizados segundo o tipo de interesse a ser tutelado e 

ponderação de valores a ser realizado278. 
 

Constata-se, desta forma, que os conceitos de direito subjetivo e situação jurídica 

subjetiva não se confundem, sendo este último mais amplo em confronto ao primeiro, pois é 

composto de outros elementos que não apenas o poder subjetivo (como, por exemplo, dever, 

obrigação e solidariedade). 

                                                                                                                                        
devem se mais do que relações jurídicas objetivas, já que não implicam apenas vantagens, mas também deveres. 

Outros repelem sua denominação tradicional, em troca de “situações jurídicas subjetivas”, por nelas trazer o 

interesse em seu núcleo vital. Firma-se a ideia que não há direitos “absolutos” e ilimitados, como pretensamente 

o individualismo colocou, ao tomar o homem como ser isolado, como se não estivesse inserido na sociedade. As 

“situações jurídicas subjetivas constituem-se em um complexo de direitos, prerrogativas e deveres, que são 

conferidos e impostos ao sujeito de direito em função de um critério axiológico, no qual não se tutela apenas o 

interesse do titular, mas de toda uma coletividade, expressando-se como a melhor manifestação do solidarismo 

ou socialismo”. (PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. O abuso do direito e as relações contratuais. Rio de Janeiro: 

renovar, 2002, p. 28-29). 
278 PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional, cit., p. 676/678. 
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As regras se concretizam em situações jurídicas, sendo que “toda situação jurídica tem 

um ou mais sujeitos, tem um objeto, exprime-se em poderes e vinculações que são o seu 

conteúdo, é dinamizada por factos”279. 

Conforme definição de Marcelo Benacchio: 

(...) situação jurídica, ou situação subjetiva, consiste em uma série de disposições 

normativas, que atribuem, a um sujeito, direitos e obrigações consistentes em 

comportamentos, que podem ser opostos e exigidos em um aspecto estrutural 

dinamico, de forma que há um desenvolver constante de plexo de deveres e 

correlativos direitos, conforme as relações existentes e seu desenvolvimento perante 

outros sujeitos de direito. São possíveis, inclusive, profundas mudanças nesses 

direitos e deveres, decorrentes da modificação dos valores constantes no 

ordenamento jurídico; como aconteceu, entre nós, por meio das modificações 

implementadas pela ordem constitucional de 1988 e o Código Civil de 2002, no 

campo das relações regidas pelo Direito Privado280. 
 

O maior exemplo da mudança de paradigma no conceito de propriedade privada é a 

regra explicitada no artigo 14, §2º, da Lei Fundamental Alemã, ao estabelecer que “A 

propriedade privada obriga. Seu uso deve, ao mesmo tempo, servir o interesse da 

coletividade”281. 

A constitucionalização do direito privado resulta na construção de um conceito 

contemporâneo de propriedade, através da substituição da noção de direito subjetivo pela 

noção de situação jurídica subjetiva “em que uma ou mais pessoas se encontram em 

determinada posição a respeito de bens ou interesses jurídicos” em representação à relação 

jurídica “como vínculo que o direito estabelece entre pessoas e grupos, atribuindo-lhes 

poderes e deveres”282. 

Note-se, a respeito das espécies de situações jurídicas normalmente tipificadas pela 

doutrina (existencial/patrimonial), que Perlingieri classifica o direito a moradia entre as 

                                            
279 ASCENSÃO, José de Oliveira. O direito: introdução e teoria geral, cit., p. 17. 
280 BENACCHIO, Marcelo. Direito Subjetivo – Situação Jurídica – Relação Jurídica, cit., p. 203. 
281 LOUREIRO, Francisco Eduardo. A propriedade como relação jurídica complexa, cit., p. 51. 

Na lição de Pedro Baptista Martins, “A natureza absoluta do direito de propriedade conferia efetivamente ao 

proprietário o poder de dispor da coisa como melhor lhe parecesse, respeitadas, entretanto, as restrições impostas 

pelo legislador, com o objetivo de conciliar o interesse particular com o interesse geral da comunidade”. 

(MARTINS, Pedro Baptista. O abuso do direito e o ato ilícito, cit., p. 12). 
282 LOUREIRO, Francisco Eduardo. A propriedade como relação jurídica complexa, cit., p. 44. 

Ainda no tocante a propriedade como maior exemplo de direito subjetivo e, dessa forma, de sua releitura 

constitucional, valemo-nos das palavras de Caio Mário da Silva Pereira: “A natureza absoluta do direito não 

significa uma faculdade de fruição desprendida de qualquer delimitação, instituindo uma concepção de soberania 

do titular. Mesmo os direitos absolutos por excelência, oponíveis a todos, têm a sua condição de exercício 

contida nos limites que o ordenamento jurídico estabelece. O uso da propriedade está condicionado ao 

cumprimento da sua função social (Constituição Federal, art. 5º, XXIII, e art. 170, III). Os direitos componentes 

do status personae são exercitáveis nos termos que a norma institui. Se o titular de um direito absoluto age como 

se pudesse exercê-lo sem qualquer restrição, e conduz o seu poder de ação de modo a penetrar na esfera jurídica 

alheia, transcende do justo e não encontra no ordenamento jurídico a proteção de sua conduta”. (PEREIRA, Caio 

Mário da Silva. Instituições de direito civil, cit.. p. 38-39). 
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situações jurídicas de caráter existencial, que pode ser colocada na acepção do direito em face 

das relações econômicas ou “como aspecto de um valor unitário normativo que é a tutela da 

pessoa”, realizável tanto como direito de acesso à propriedade quanto, prescindindo dela, 

sobre as relações de uso, de moradia e de aluguel283. 

A interiorização desses valores na situação jurídica subjetiva é concretizada com a 

abertura e mobilidade do sistema jurídico por meio da normatização por princípios, cláusulas 

gerais e conceitos indeterminados, que permitem a investigação da carga valorativa da norma 

na aplicação ao caso concreto.  

Na lição de Pietro Perlingieri: 

As situações subjetivas sofrem 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. O 

ordenamento reconhece a propriedade de um bem, a titularidade de um crédito, 

somente enquanto o direito for exercido em conformidade com as regras; se assim 

não acontecer, o interesse não será nem reconhecido nem tutelado284. 
 

Toda essa construção jurídico-filosófica visa dar maior eficácia e proteção aos direitos 

fundamentais nas relações privadas (incluindo os chamados direitos fundamentais sociais), 

sempre com intuito final de promoção da dignidade da pessoa humana e da solidariedade 

social. 

 

3.3 A funcionalização do direito nas situações jurídicas subjetivas 

 

A partir da análise crítica da teoria pura do direito concebida por Hans Kelsen, em que 

os elementos estruturais do direito eram vistos como a sua única finalidade (como é feito o 

direito) e como instrumento de coatividade pelo poder exercido pelo Estado285, Norberto 

Bobbio construiu uma teoria funcionalista do direito que, além do necessário enquadramento 

estrutural, o reposiciona numa perspectiva funcional, em que o valor do direito é visto como 

sua finalidade (para que serve o direito) e como instrumento promocional dos valores 

fundamentais da comunidade286. 

                                            
283 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil, cit., p. 198. 
284 Idem, cit., p. 122. 
285 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. 8ª ed. São Paulo. Editora WMF 

Martins Fontes, 2009. 
286 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Tradução de Daniela 

Beccaccia Versiani; revisão técnica de Orlando Seixas Bechara, Renata Nagamine. Barueri, SP: Manole, 2007. 
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A perspectiva funcional é edificada por Bobbio com apoio na função promocional do 

direito, composta por “novas técnicas de controle social, as quais caracterizam a ação do 

Estado Social dos nossos tempos e a diferenciam profundamente da ação do Estado liberal 

clássico: o emprego cada vez mais difundido das técnicas de encorajamento em acréscimo, ou 

em substituição, às técnicas tradicionais de desencorajamento”287. 

A função promocional do direito e sua relevância para uma compreensão 

funcionalizada dos institutos são bem esclarecidas na lição de Norberto Bobbio: 

A função de um ordenamento jurídico não é somente controlar os comportamentos 

dos indivíduos, o que pode ser obtido por meio da técnica das sanções negativas, 

mas também direcionar os comportamentos para certos objetivos preestabelecidos. 

Isso pode ser obtido, preferencialmente, por meio da técnica das sanções positivas e 

dos incentivos. Costuma-se dizer que a concepção tradicional do direito como 

ordenamento coativo funda-se sobre o pressuposto do homem mau, cujas tendências 

anti-sociais devem, exatamente, ser controladas. Podemos dizer que a consideração 

do direito como ordenamento diretivo do pressuposto do homem inerte, passivo, 

indiferente, o qual deve ser estimulado, provocado, solicitado. Creio, portanto, que 

hoje seja mais correto definir o direito, do ponto de vista funcional, como forma de 

controle e direção social288. 
 

Segundo Pietro Perlingieri: 

Em um sistema inspirado na solidariedade política, econômica e social e a o pleno 

desenvolvimento da pessoa, o conteúdo da função social assume um papel de tipo 

promocional, no sentido de que a disciplina das formas da propriedade e as suas 

interpretações deveriam ser atuadas para garantir e para promover valores sobre os 

quais se funda o ordenamento289. 
 

A funcionalização caracteriza-se por impor certo controle social e indicar a destinação 

social do direito. Citando o magistério sociológico de Niklas Luhmann, Bobbio afirma que a 

natureza específica do direito é buscada através da sua função social. Todavia, a função social 

não é sempre uma função positiva, já que a análise funcional de determinado instituto com 

                                            
287 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito, cit., p. 2-3. 

Na lição de Bobbio, as técnicas de desencorajamento que devem ser mescladas, ou substituídas, pelas técnicas de 

encorajamento, são denominadas de sanções negativas, utilizadas pela teoria positivista para garantir a 

observação dos preceitos jurídicos dentro da ideia coativa de sistema. As sanções negativas podem ser 

retributivas (penas) ou reparatórias (ressarcimento), sendo certo que “aquelas atingem a própria ação não 

conforme; essas buscam aplicar um remédio às consequências da ação não conforme”. As técnicas de estímulo 

ou encorajamento são designadas pelo autor como sanções positivas, que podem ser retributivas (prêmios), como 

reação favorável aos comportamentos vantajosos para a sociedade, ou compensatórias (indenizações), que visam 

compensar o agente pelas dificuldades e despesas advindas dessa ação vantajosa. (BOBBIO, Norberto. Da 

estrutura à função: novos estudos de teoria do direito, cit., p. 26-27). 
288 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito, cit. p. 79. 

A título de exemplo, Judith Martins Costa identifica o direcionamento promocional do direito na norma contida 

no artigo 1.228 do Código Civil brasileiro, ao estabelecer funções positivas e negativas decorrentes do princípio 

da função social ao proprietário, que tem o dever de usar a propriedade em conformidade com as finalidades 

econômicas e sociais, incluindo fatores ecológicos e ambientais de inegável interesse coletivo. (MARTISN-

COSTA, Judith; BRANCO, Gerson Luiz Carlos; Diretrizes teóricas do novo Código Civil brasileiro, cit., p. 

153). 
289 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil, cit., p. 226. 
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base em sua maior ou menor utilidade passa pela crítica à sua função, ou seja, pela 

consideração de sua eventual função negativa290. 

Dessa forma, considerando que o progressivo ingresso dos valores fundamentais da 

comunidade nos ordenamentos jurídicos a partir do Século XX modificou a concepção 

clássica de direito subjetivo, os poderes do titular do direito restaram condicionados pela 

função inerente ao próprio direito, “indicando a funcionalização justamente a atribuição de 

um poder tendo em vista certa finalidade ou a atribuição de um poder que se desdobra como 

dever, posto concedido para a satisfação de interesses não meramente próprios ou individuais, 

podendo atingir também, a esfera dos interesses alheios”291. 

Confira-se, sobre o tema, a lição de Luciano de Camargo Penteado:  

Função, em direito, focaliza a necessidade de uma atuação conforme a juridicidade 

direcionada a fins outros que não apenas os estatuídos pelo titular da situação 

jurídica. Função social demanda que a situação jurídica seja exercida dentro de um 

espaço e apontada para certos objetivos e, quando houver divergência entre a 

atuação e esses objetivos, pode-se prever um mecanismo de sancionamento292. 
 

 

Em contrapartida, portanto, segundo Bobbio, disfunção é o mau uso da função positiva 

do instituto, sendo certo que uma disfunção de longa data pode transformar uma função 

positiva em negativa. A função negativa do direito – explicada pelo autor sob o ponto de vista 

não da conservação do direito, mas sim da sua alteração para adaptá-lo às mudanças sociais – 

é um “elemento que desfaz um tecido social tradicional, sendo, portanto, um elemento de 

mudança inesperada”293. 

                                            
290 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito, cit., p. 91/92. 
291 MARTISN-COSTA, Judith; BRANCO, Gerson Luiz Carlos; Diretrizes teóricas do novo Código Civil 

brasileiro, cit., p. 147-148. 

De acordo com Fernando Augusto Cunha de Sá, mesmo aqueles que, assim como Dabin, se posicionam no 

sentido da existência do direito subjetivo e de que a diferenciação entre direitos subjetivos e situações jurídicas 

subjetivas se trata de uma mera discussão de conceitos, uma contrariedade de palavras, reconhecem a “chamada 

função social que o direito subjectivo é chamado a preencher – antes é ela tida, não já por obstáculo à 

formulação do respectivo conceito, mas, pressuposto ele, como implicando com o conteúdo do mesmo ou com 

os valores a que o exercício do direito subjectivo se tem de subordinar. Quo o titular tenha de usar do seu direito 

no interesse da sociedade e não exclusivamente no seu interesse, ou que só seja admitido a exercê-lo com vista 

ao próprio interesse quando e na medida em que ele se conforme com o interesse geral e venha a servir – numa 

palavra, o direito subjectivo seja absoluto ou relativo – são tudo questões que pressupõe já prèviamente resolvido 

o problema da existência ou admissibilidade de tal conceito. (CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do 

direito, cit., p. 305). 
292 PENTEADO, Luciano de Camargo. Sistema e direito privado: panorama histórico e perspectivas para uma 

racionalidade construtiva. Revista de Direito Privado. RDVPriv 16/2003. Out-dez/2003. São Paulo. Editora 

Revista dos Tribunais, p. 61. 
293 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito, cit., p. 93/94. 

Em certa medida, pode-se falar em funcionalização dos direitos subjetivos, diante da necessidade de conciliação 

dos interesses individuais e a efetivação dos valores sociais mínimos ao bem comum para convivência pacifica 

em sociedade. (LEVY, José Luiz. A vedação ao abuso do direito como princípio jurídico. São Paulo: Quartier 

Latin, 2015, p. 238). 



 93 

É nesse sentido, também, o entendimento de Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald, abaixo transcrito: 

Ocupava-se o Direito Civil, forjado no paradigma do individualismo e do 

absolutismo da vontade, com preservação patrimonial dos sujeitos de direito: o 

proprietário, o contratante, o marido e o testador. Todavia, os ordenamentos 

jurídicos posteriores a Segunda Guerra Mundial perceberam que a todo o direito 

subjetivo deverá necessariamente corresponder uma função social. Em sentido 

sociológico, falar em função significa imprimir uma correspondência lógica entre 

uma atividade e as necessidades do organismo social. Toda atividade deverá 

contribuir para a manutenção da continuidade estrutural. Transportando a ideia para 

o direito, o termo função significa finalidade. O ordenamento jurídico concede a 

alguém um direito subjetivo para que satisfaça um interesse próprio, mas com a 

condição de que a satisfação individual não lese as expectativas legitimas coletivas 

que lhe rodeiam. Todo poder de agir é concedido à pessoa, para que seja realizada 

uma finalidade social; caso contrário, a atividade individual falecerá de legitimidade 

e o intuito do titular do direito será recusado pelo ordenamento294. 
 

A função social do direito caracteriza, ao mesmo tempo, o conteúdo da norma jurídica 

e o próprio dever jurídico decorrente da norma. Quando analisada sob o prisma do conteúdo, a 

função social do direito estampado na norma jurídica é o alcance dos fins almejados pelo 

legislador, dentro da perspectiva valorativa do ordenamento jurídico. Já no tocante ao dever 

jurídico decorrente da norma, é a obrigação de atender aos ditames constitucionais e legais no 

exercício do direito previsto na norma de forma compatível com os interesses da coletividade 

e a sua finalidade social295. 

Ao enquadrar a relação jurídica como liame entre situações jurídicas funcionalizadas, 

Marcelo Benacchio afirma que, em primeiro lugar, a relação jurídica contemporânea não 

consiste apenas na relação mantida entre os sujeitos, mas sim entre eles e o relacionamento 

com o ordenamento jurídico e, em segundo lugar, que a relação jurídica deve ser considerada 

em seu aspecto estrutural e funcional, com vistas ao atendimento do interesse fático e 

normativo pela estrutura da norma296. 

                                            
294 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Teoria Geral, cit., p. 51. 

Segundo José Luiz Levy, “No exercício de seus direitos, o homem deve atender não somente ao próprio 

interesse, mas também às exigências do bem comum, e o direito não lhe autoriza atuar em prejuízo e 

contrariamente ao bem geral. Isso não significa deixar de se reconhecer os direitos subjetivos e a liberdade 

humana, mas sim valorizá-los e fortalecê-los, já que não haverá ordem social e jurídica em benefício de todos, se 

o ser humano, valor-fonte do próprio direito, for desrespeitado em sua dimensão tanto individual como social. 

(LEVY, José Luiz. A vedação ao abuso do direito como princípio jurídico, cit., p. 237). 
295 O referido autor afirma que “A função social é o dever jurídico imposto ao titular do bem móvel ou imóvel, 

de atender ás exigências legais e morais para compatibilizar o uso, o gozo e fruição das coisas e dos bens, 

respeitando os direitos da coletividade e operando a vontade de socializar os frutos, produtos e rendimentos, que 

podem ser produzidos com a sua correta utilização”. (CARVALHO, Francisco José. Teoria da função social do 

direito. 2ª edição. Curitiba: Juruá, 2013, p. 122-123). 
296 BENACCHIO, Marcelo. Direito subjetivo – Situação jurídica – Relação jurídica, cit., p. 213. 
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Discute-se, ainda, se a função social é um elemento interno ou externo ao direito 

subjetivo. Ao discorrer sobre o direito de propriedade, Judith Martins-Costa afirma que a 

função social não é um elemento externo ao direito, constituindo, essencialmente, a função 

social do bem e, portanto, o objeto do direito, refletida no “conjunto de situações jurídicas 

incidentes sobre o bem, e assim, de forma imediata, ela, a função social, acaba por integrar o 

complexo de direitos e deveres subsumidos no conceito de direito de propriedade, 

modificando-se a ideia construída pelo jusnaturalismo que o perspectivara como poder da 

vontade, como direito natural do homem sobre as coisas, em cujo conteúdo não cabem 

deveres e limitações”297. 

Segundo Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: 

Todo poder é concedido para a satisfação de um dever. Isto explica a recorrente 

utilização das expressões “poder-dever” e “direito-função”. Há uma relação de 

complementariedade entre a estrutura do direito subjetivo e a sua função social. 

Quer dizer, a função social não é um limite externo e negativo (restritivo) ao direito 

subjetivo. Pelo contrário, trata-se de limite interno e positivo. Interno, pois ingressa 

na própria estrutura do direito subjetivo, concedendo-lhe dinamismo e finalidade; 

positivo, pois a função social não objetiva inibir o exercício do direito subjetivo. 

Pelo contrário, procura valorizar e legitimar a atuação do indivíduo298. 
 

A questão que se pretende colocar é a viabilidade (ou não) do controle do exercício do 

direito em conformidade com a sua função social, principalmente no que se refere às situações 

jurídicas possessórias, que englobam um feixe de direitos e deveres aos titulares, sempre 

iluminado pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da 

solidariedade social. 

A resposta parece ser positiva. A concepção civil-constitucional não concebe a 

existência de interesses particulares dissociados do princípio da solidariedade social299, sendo 

que “os poderes do titular de um direito subjetivo estão condicionados pela respectiva função, 

ao mesmo tempo em que se alarga a esfera dos direitos que não são conferidos no interesse 

próprio, mas no interesse de outrem ou no interesse social (direito-função)”, cabendo à 

                                            
297 MARTISN-COSTA, Judith; BRANCO, Gerson Luiz Carlos; Diretrizes teóricas do novo Código Civil 

brasileiro, cit., p. 150-151. 
298 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Teoria Geral, cit., p. 51. 
299 O constituinte originário estabeleceu a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 3º, I, CF), a 

erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais artigo 3º, III, CF) como 

objetivos fundamentais do Estado brasileiro. Tais objetivos revelam a intenção do constituinte em edificar um 

Estado calcado na solidariedade entre os indivíduos, de modo a concretizar a justiça social. Esses dispositivos 

não representam um vago programa político e, sim, um princípio inovador de conclamação a atuação 

promocional do Poder Público por um viés de justiça distributiva e igualdade material, a ser considerado “no 

momento da elaboração da legislação ordinária e na execução das políticas públicas, mas também nos momentos 

de interpretação-aplicação do Direito, por seus operadores e demais destinatários, isto é, pelos membros da 

sociedade”. (MORAES, Maria Celina Bodin. O princípio da solidariedade, cit., p. 158/159). 
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cláusula geral do abuso do direito a promoção dessa funcionalização através da imposição de 

limites ao exercício da posição jurídica em determinada situação jurídica possessória 

complexa300, além de possibilitar também o controle do exercício de tal posição jurídica em 

conformidade com os ditames da boa-fé301. 

 

3.4 O abuso do direito: cláusula geral de limitação do exercício de posições jurídicas 

 

A aceitação da teoria afirmativa do abuso do direito nos conduz a identificar os 

critérios aptos a individualizar a natureza jurídica do ato abusivo (antijuricidade-ilicitude; 

subjetivo-objetivo; psicológico-funcional), visando defini-lo como instituto autônomo do 

abuso direito ou vinculado a uma das espécies de ato ilícito302, especificamente no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Inicialmente, cabe-nos enfrentar a discussão sobre o caráter ilícito do ato abusivo, 

certos de que qualquer orientação depende da classificação do ato abusivo quanto à exigência 

do elemento intencional (subjetivo), ou objetivo (funcional).  

Em verdade, a divergência gira mais em torno da superação da visão tradicional de ato 

ilícito, que exige o elemento intencional para a sua configuração, do que propriamente acerca 

da antijuricidade ou ilicitude do ato. 

Vale dizer, incialmente, que conceito de ilicitude não se confunde com o conceito de 

antijuricidade, que lhe é pressuposto. 

Como adverte Fernando de Sandy Lopes Pessoa Jorge, “todos estão de acordo que o 

ato ilicito é sempre algo contrário ao direito, mas as dificuldades começam logo na 

delimitação básica do conteúdo valorativo deste juízo de antijuricidade.” Ainda nas palavras 

do autor, “a antijuricidade compreende tudo aquilo que não deve ser, abrangendo qualquer 

situação em que haja uma reação desfavorável da ordem jurídica”. A antijuricidade consiste 

em alguma atitude ou situação que a ordem jurídica não aprova, ainda que sem reprovação 

                                            
300 NANNI, Giovanni Ettore. Abuso do direito, cit. p. 742-745. 
301 Nesse sentido: Enunciado 414, CJF: A cláusula geral do art. 187 do Código Civil tem fundamento 

constitucional nos princípios da solidariedade, devido processo legal e proteção da confiança, e aplica-se a todos 

os ramos do direito. 
302 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 285-286. 
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frontal. Em síntese, refere que entre a ação juridicamente isenta e a ilicitude, há uma vasta 

gama de comportamentos que a lei não proíbe, mas também não aprova303. 

A fronteira entre a antijuricidade e a ilicitude é a violação do dever jurídico304. Essa 

distinção está entreleçada à diferenciação da antijuricidade pelas orientações doutrinárias 

subjetvista e objetivistas. Ao traçar um contraponto entre a ilicitude subjetiva e a ilicitude 

objetiva, Pessoa Jorge afirma que:  

(...) a concepção objectivista da ilicitude olha apenas a conduta na sua materialidade 

ou exterioridade e verifica a desconformidade dela com a que o direito queria; a 

concepção subjectivista defende a qualificação de uma conduta como ilícita implica 

fazer-se acerca dela um juízo de valor, que só é possível se tal conduta resultar de 

acto humano, consciente e livre”305. 
 

Não obstante Pessoa Jorge reconheça que a função valorativa da norma é exercida ao 

redor de valores de caráter social, englobados na tradicional noção de bem comum em que o 

juízo de valor reflete o interesse, ou a utilidade social, sendo que o resultado dessa valoração 

aponta para uma conduta socialmente vantajosa, ou socialmente nociva, enquanto o juízo de 

valor no ato ilícito possui caráter ético-jurídico306, o autor entende que a expressão ato ilícito 

deve ser utilizada apenas quando houver uma rebelião voluntária contra a norma jurídica, 

resultante de vontade e livre e consciente do agente. Nas suas palavras, “isto significa que o 

ato ilícito constitui a violação de um dever, o que implica: em primeiro lugar, a existência 

desse dever, e, portanto, a destinação de um comando a seres inteligentes e livres que podem 

conhecê-lo e obedecer-lhe; em segundo lugar, a prática voluntária de conduta diferente da 

devida”307. 

A mesma concepção subjetivista do ato ilícito também é adotada por Fernando 

Noronha, que classifica como antijurídicos quaisquer fatos que se coloquem em contradição 

com o ordenamento jurídico, mas denomina ilícitos apenas aqueles geradores de 

responsabilidade subjetiva, que têm na noção de culpabilidade seu requisito primordial308. 

                                            
303 PESSOA JORGE, Fernando de Sandy Lopes. Ensaio sobre os pressupostos da responsabilidade civil. 

Coimbra: Livraria Almedina, 1995, p. 61-62. 
304 Na lição de Martinho Garcez Meto, “a expressão ato ilícito corresponde a uma rebeldia voluntaria contra o 

direito, daí resulta que o ato ilícito constitui violação de um dever. Definindo, com precisão: ato ilícito é a 

violação de um dever jurídico”. (GARGEZ NETO, Martinho. Responsabilidade civil no direito comparado, cit., 

p. 135-136). 
305 PESSOA JORGE, Fernando de Sandy Lopes. Ensaio sobre os pressupostos da responsabilidade civil, cit., p. 

63. 
306 Idem, p. 66-67. 
307 Idem, p. 68. 
308 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações: fundamentos do direito das obrigações: introdução à 

responsabilidade civil. Volume 1. – São Paulo: Saraiva, 2003, p. 443. 
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Nesse contexto, portanto, o ato ilícito estaria configurado pela soma de seus três 

elementos indispensáveis: (a) subjetivo: ação voluntária consciente voltado diretamente ao 

resultado (dolo) ou a outro objetivo qualquer (culpa em sentido estrito); (b) formal: violação 

do dever jurídico; e (c) material: a ocorrência de dano ou prejuízo ao patrimônio de outrem, 

seja moral ou material, ensejando a responsabilidade civil do agente com a consequente 

obrigação de reparar os danos sofridos pela vítima309. 

Em contrapartida, a antijuricidade é um dado de natureza objetiva que existe quando 

ofende direitos alheios de maneira contrária ao ordenamento jurídico, que pode ser equiparado 

a ilicitude apenas em acepção ampla desse segundo termo, consistente na contrariedade aos 

comandos legais, e não apenas na exigência de conduta dolosa ou culposa de concepção 

estrita de ato ilícito310. 

De toda forma, essa vinculação do ato ilícito ao elemento intencional do agente e o 

exclusivo tratamento da matéria dentro do sistema de responsabilidade civil conduziu os 

autores, em sua grande maioria, a classificarem o ato abusivo como um ato ilícito. 

Nesse sentido, por exemplo, era o magistério de Everardo da Cunha Luna, ao 

sustentar, ainda sob a égide do Código Civil de 1916, que “é imprescindível, para a 

configuração do ato abusivo, que concorra, no exercício de um direito causador de danos 

extrapatrimoniais, ou dolo, ou culpa”311. 

Sobre o tema, afirma Pedro Baptista Martins, ainda à luz do Código Civil de 1916, que 

adotada a teoria subjetivista ao abuso do direito, o abuso do direito seria a reabsorção da 

teoria da emulação e, assim, simples modalidade de ato ilícito. O autor justifica que o ato 

excessivo da contrariedade ao artigo 160, I, do Código Civil de 1916 não era ilegal, nem 

ilícito propriamente dito, mas ao causar um dano excessivo ou mesmo anormal importava em 

responsabilidade sem culpa e puramente objetiva. Ao resultar de uma extensão do conceito de 

culpa, o abuso do direito seria uma modalidade de ato ilícito, todavia de origem objetiva312. 

                                            
309 GARGEZ NETO, Martinho. Responsabilidade civil no direito comparado, cit., p. 139-140. 
310 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações: fundamentos do direito das obrigações: introdução à 

responsabilidade civil, cit., p. 471. 
311 LUNA, Everardo da Cunha. Abuso do direito, cit., p. 105. 
312 MARTINS, Pedro Baptista. O abuso do direito e o ato ilícito, cit., p. 161-162. 

O ato ilícito não se caracteriza apenas na sua concepção subjetiva. O ilícito objetivo como violação do dever 

jurídico de forma não intencional é equiparável, como sabemos, à evolução da responsabilidade civil. De acordo 

com Bruno Miragem, “A identidade entre a ilicitude e a culpa é um dos dogmas de mais difícil superação nos 

países do sistema de direito romano-germânico. E isso não diz respeito necessariamente à estrutura do ilícito, 

cujo elemento essencial é a violação do dever jurídico, mas propriamente à ilicitude em termos conceituais, em 

relação ao que por uma espécie de associação mental imediata, exige-se desde logo a presença de culpa. O 

interessante aqui é que ao fazer-se um raciocínio bastante semelhante, mas tendo como referência não a ilicitude, 
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Confira-se, a propósito, opinião Pedro Baptista Martins: 

No direito brasileiro, o problema da autonomia do ato abusivo foi resolvido 

satisfatoriamente. Para que o ato realizado no exercício de um direito gere a 

responsabilidade do seu agente, basta que seu exercício se tenha verificado de 

maneira anormal ou irregular. Na apreciação da anormalidade o juiz não precisa 

ater-se à consideração do elemento intencional ou das razões subjetivas que teriam 

determinado o exercício do direito. A sua tarefa limita-se a examinar, à luz de dados 

materiais e objetivos, se o ato danoso transborda efetivamente da justa medida que o 

titular do direito deve observar por ocasião do seu exercício. Essa justa medida dos 

interesses individuais obtém-se mediante o exame dos seus fins econômicos e 

sociais e confronto entre a importância dos interesses que o agente visa resguardar e 

os interesses de terceiro por ele lesados313. 
 

Ao analisar a opinião da doutrina brasileira sobre a autonomia e o critério subjetivo-

objetivo do abuso do direito sob a égide do Código Civil de 1916, Claudio Antônio Soares 

Levada afirma que a maior parte admitia, implícita ou explicitamente, o reconhecimento do 

abuso de direito no ordenamento jurídico e sua ilicitude, todavia com grandes variações entre 

critérios de ordem subjetiva ou objetiva-finalística, ao qual o próprio autor se filiava314. 

                                                                                                                                        
mas a sua consequência jurídica mais comum (ainda que não exclusiva), a imputação do dever de indenizar, há a 

perfeita compreensão de duas espécies distintas de responsabilidade, de natureza subjetiva e objetiva. 

(MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito: ilicitude objetiva no direito privado brasileiro. Revista dos Tribunais, 

vol. 842/2005, Dez/2005, p. 11-44). 
313 MARTINS, Pedro Baptista. O abuso do direito e o ato ilícito, cit., p. 163. 
314 Segundo ele: “De modo geral, a doutrina brasileira admite o abuso de direito, bem como sua ilicitude. 

Entretanto, esse reconhecimento varia imensamente na forma, em face das teorias objetivas e subjetivas. Eis 

alguns exemplos dessas divergências: Washington de Barros Monteiro e Carvalho Santos admitem o abuso de 

direito apenas quando haja a intenção maléfica do autor do ato danoso. Exigem a emulação para caracterização 

do ato como abusivo, filiando-se, pois, à teoria subjetiva; Clóvis Beviláqua entende que a lei brasileira acolheu a 

doutrina de Saleilles, do abuso de direito como exercício anormal de um direito, não se indagando, pois, do 

elemento subjetivo. Filia-se à teoria objetiva e cita o reconhecimento do abuso, na lei civil, nos arts. 160, I, e 100 

do CC; Everardo da Cunha Luna, em sua monografia sobre a matéria, só admite o abuso de direito quando 

derivado de culpa ou dolo. Embora seja mais flexível do que aqueles que exigem sempre a intenção dolosa, não 

se filia também à teoria objetiva de conteúdo social e econômico; Pedro Baptista Martins, igualmente em 

monografia sobre a matéria, demonstra tendência em aceitar o critério econômico de Brèthe, filiando-se pois à 

teoria objetiva, posto que abusivo todo ato que contrarie os fins econômicos e sociais do direito; para Adroaldo 

Leão, e conforme a definição de Josserand, abuso de direito é a relação de contrariedade entre a conduta do 

homem e o fim pretendido pela ordem jurídica; filia-se à teoria objetiva; também Sílvio Rodrigues filia-se à 

teoria objetiva, em aceitação ao critério finalista defendido por Josserand, argumentando que a lei brasileira 

admitiu o abuso de direito no art. 5º da LICC; Haroldo Valladão, embora condene o abuso de direito, defende 

que seu reconhecimento atual é de lege ferenda, pois não o reconhece no inc. I do art. 160 do CC e não, analisa o 

cabimento em face do art. 5º da LICC, propõe mudanças para que seja coibido o exercício anti-social, egoísta ou 

excessivo do direito; por fim, o mestre Carlos Alberto Bittar, após frisar tratar-se de matéria muito discutida 

entre nós, filia-se à teoria objetiva, segundo o critério finalista, defendendo a configuração do abuso pelo 

excesso, no exercício de direito, aos limites impostos pelos fins econômicos ou sociais, pela boa-fé ou pelos bons 

costumes, consoante a redação do art. 185 do projeto de Código Civil. Afirma a aplicação da teoria 

jurisprudencialmente, em que pese à dissensão doutrinária existente. Ainda professando a teoria finalista podem 

ser citados Eduardo Espínola e José Olímpio de Castro Filho, este em obra clássica sobre o abuso de direito 

processual (Abuso do Direito no Processo Civil, Rio, Forense, 1960, p. 21), além de Alvino Lima, que destaca a 

necessidade de atendimento aos princípios superiores da moral, vencendo os limites imprecisos e incompletos da 

norma positiva”. (LEVADA, Claudio Antônio Soares. Anotações sobre o abuso do direito. Revista dos 

Tribunais, vol. 667/1991, maio/1991, p. 44-50). 
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Ressalta-se, por fim, a opinião de Jorge Americano, apoiada em um critério misto, 

objetivo-subjetivo, que classificava o abuso do direito como uma modalidade especial de ato 

ilícito (uma espécie do gênero atos ilícitos), isto é, pela análise objetiva da intenção do titular 

em confronto com o padrão médio de normalidade dos homens no exercício daquele mesmo 

direito para apuração de seu uso anormal e, portanto, abusivo, porque a simples ausência do 

direito acarreta na generalidade dos atos ilícitos315. 

Na legislação civil brasileira vigente, os atos ilícitos estão normativamente previstos 

na parte geral do Código Civil316. Na seara cível, o ato ilícito provoca a reação do sistema na 

hipótese de dano patrimonial ou extrapatrimonial, e sua verificação depende da ocorrência de 

culpa (em sentido amplo), dano e nexo de causalidade entre ambos, tanto na violação direta da 

lei, quanto na violação às normas contratuais pactuadas pelas partes317. 

O artigo 186 do Código Civil estabelece que a violação de direito por culpa (em 

sentido amplo) que causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, caracteriza ato 

ilícito indenizável na forma do artigo 927, e seguintes do Código Civil. 

A par da discussão sobre a existência (ou não) de necessária ocorrência de um dano a 

ser reparado para a configuração da responsabilidade civil, que atualmente pode (e deve) 

assumir feição preventiva, inclusive com a utilização de diversas tutelas processuais para 

impedir a ocorrência do dano, interrompê-lo ou repará-lo, o artigo 186 do Código Civil 

condensa uma norma de aplicação irrestrita às hipóteses de ilícito civil subjetivo indenizável. 

Nesse sentido, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald afirmam que o artigo 

186 do Código Civil é “uma cláusula geral de ilicitude culposa, dotada até mesmo de certo 

caráter pedagógico, pois enfatiza que, ao contrário do que ocorre no direito penal – no qual a 

antijuricidade é sempre acrescida da tipicidade - , nos direitos privados os fatos ilícitos não 

são previamente subsumidos na moldura legal, sendo o ilícito um fenômeno cultural e 

contingente, por abranger qualquer comportamento que violem não apenas as regras, mas 

                                            
315 AMERICANO, Jorge. Do abuso do direito no exercício da demanda, cit., p. 25/40. 
316 Ao discorrer sobre parte geral do Código Civil português e do BGB alemão, que, como vimos, serviu de 

inspiração do Código Civil brasileiro de 2002, Canaris afirma que “é natural que só possam ter lugar numa 

“Parte Geral” aqueles regimes que, em princípio, valem realmente para todos os quatro livros da codificação, ou 

mesmo para além disso, tanto quanto possível, para todo o Direito Privado, e que, portanto, atingem uma 

abstracção significativamente levada, isto é, que estão situados na pirâmide de conceitos num nível bastante 

alto”. (CANARIS, Claus-Wilhelm. Funções da parte geral de um código civil e limites da sua prestabilidade. 

Revista Ajuris. Volume 31, nº. 95, set-2004. Ed. Ajuris, p. 282-283). 
317 LOTUFO, Renan. Código Civil Comentado: parte geral (arts. 1º a 232), p. 497. 
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também os princípios e direitos fundamentais. Sendo o art. 186 uma norma vaga e imprecisa, 

o poder judiciário poderá renovar as hipóteses de ilicitude conforme a dinâmica social318. 

 

Pela roupagem de cláusula geral, a norma contida no artigo 186 do Código Civil 

permite a integração do sistema emprestando fundamento para o enquadramento de condutas 

ilícitas subjetivas geradoras de “novos danos”, valendo-se da seleção em concreto dos 

interesses tutelados. Esses “novos danos” encontram respaldo em doutrina e jurisprudência 

nacional e no direito comparado (especialmente na Itália e na França), e foram reconhecidos 

em situações concretas de dano existencial, dano à pessoa, dano biológico, dano afetivo, 

danos à saúde, dano sexual (em ricochete), prejuízo ao lazer e prejuízo juvenil319. 

A título de exemplo, vale constatar o reconhecimento de “novos danos” no campo da 

responsabilidade civil subjetiva por meio, a cláusula geral de ilicitude contida no artigo 186 

do Código Civil foi objeto de decisão pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do 

REsp 1159242/SP, em que reconheceu que o abandono afetivo caracteriza violação do dever 

jurídico de cuidado e, presentes os requisitos da responsabilidade civil subjetiva, autoriza a 

compensação por danos morais ao filho afetivamente abandonado320. 

Ainda dentro do título reservado aos atos ilícitos, dispõe o artigo 187 do Código Civil 

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”. 

                                            
318 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil. Responsabilidade Civil. Volume 3. 11ª 

Edição. Editora JusPODIVM, 2013, p. 193-203. 
319 Sobre o tema, veja-se: SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos 

filtros da reparação à diluição dos danos, cit., p. 92/101. 
320 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. COMPENSAÇÃO POR DANO 

MORAL. POSSIBILIDADE. 1. Inexistem restrições legais à aplicação das regras concernentes à 

responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar no Direito de Família. 2. O cuidado como 

valor jurídico objetivo está incorporado no ordenamento jurídico brasileiro não com essa expressão, mas com 

locuções e termos que manifestam suas diversas desinências, como se observa do art. 227 da CF/88. 3. 

Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi descumprida implica em se reconhecer a ocorrência de 

ilicitude civil, sob a forma de omissão. Isso porque o non facere, que atinge um bem juridicamente tutelado, leia-

se, o necessário dever de criação, educação e companhia - de cuidado - importa em vulneração da imposição 

legal, exsurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear compensação por danos morais por abandono psicológico. 4. 

Apesar das inúmeras hipóteses que minimizam a possibilidade de pleno cuidado de um dos genitores em relação 

à sua prole, existe um núcleo mínimo de cuidados parentais que, para além do mero cumprimento da lei, 

garantam aos filhos, ao menos quanto à afetividade, condições para uma adequada formação psicológica e 

inserção social. 5. A caracterização do abandono afetivo, a existência de excludentes ou, ainda, fatores 

atenuantes - por demandarem revolvimento de matéria fática - não podem ser objeto de reavaliação na estreita 

via do recurso especial. 6. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais é possível, em 

recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou 

exagerada. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1159242/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 10/05/2012). 
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Com efeito, a mesma discussão sobre a autonomia do abuso do direito em relação aos 

atos ilícitos se reproduz na doutrina brasileira após a nova tipificação no artigo 187 

supracitado. 

Analisando a doutrina portuguesa – cujo dispositivo legal é a fonte de inspiração do 

legislador civil brasileiro de 2002 – Cunha de Sá diferencia ilicitude formal de ilicitude 

material como diferentes aspectos da antijuricidade. Para o autor, o abuso do direito é 

formalmente lícito, porém materialmente ilícito pela ofensa ao “fundamento axiológico 

normativo” estipulado pelo ordenamento jurídico321. 

Nesse sentido, vale a pena conferir o magistério de Giovanni Ettore Nanni, apoiado 

em Antunes Varela: 

O abuso do direito não cuida especificamente da violação de um direito de outrem 

ou da ofensa a uma norma tuteladora de um interesse alheio, mas do exercício 

anormal do direito próprio. O exercício do direito em termos reprovados pela lei, ou 

seja, respeitando a estrutura formal do direito, mas violando a sua afetação 

substancial, funcional ou teleológica, é considerado ilegítimo, na expressão adotada 

pelo Código Civil português. E, dessa forma, não há como dissociá-lo da estrutura 

formal de ilicitude – que é assim estabelecida pelo Código Civil -, ainda que, como a 

seguir exposto, distinta da ilicitude tradicional, pois não mais subsiste apenas como 

conceito único do tema oriundo do clássico ilícito extracontratual. (...) Por isso, 

apesar da antijuricidade presente no abuso, este não dispensa a ilicitude, sendo, por 

conseguinte, ato ilícito322. 
 

Em ensaio sobre o abuso do direito, Tereza Ancona Lopez sustenta que os atos 

antijurídicos – formais ou materialmente valorativos - não estão vinculados a um único padrão 

de ilicitude. Esses atos podem ser típicos, tal qual o ato ilícito que fundamenta a 

responsabilidade civil por culpa, ou atípicos, todos os outros atos ilícitos ou antijurídicos, tais 

como o desvio de poder, o dolo, a fraude à lei, a simulação e o próprio abuso do direito. O 

abuso do artigo 187 do Código Civil é um ato ilícito, todavia um ilícito sui generis, quando 

comparado à noção tradicional de ilícito, vez que a aferição da conduta é objetiva, 

independentemente da verificação de culpa323. 

                                            
321 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 524. 

Nesse sentido: “Portanto, enquanto o ato ilícito excede os limites lógico formais do direito, o ato abusivo 

ultrapassa os limites axiológico-materiais de uma situação concreta. Deste modo, em ambos está presente a 

antijuricidade que, enquanto no primeiro, refere-se à forma, no segundo refere-se ao seu fundamento de valor. 

Por isso, o abuso do direito conta com uma aparência de direito, algo que não se faz presente no ato ilícito. 

(PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. O abuso do direito e as relações contratuais, cit., p. 119). 
322 NANNI, Giovanni Ettore. Abuso do direito, cit., p. 747. 
323 “A autonomia do abuso do direito também se mostra em relação à culpa. O ato abusivo deve ser avaliado 

concreta e objetivamente. Não há necessidade de averiguação da intenção de prejudicar (emulação); verifica-se 

se o titular de um direito ao exercê-lo ultrapassou os limites impostos pela boa-fé, por seu fim econômico e 

social ou pelos bons costumes. Hoje é a regra do art. 187 do CC/2002. Finalmente, essa autonomia se manifesta 

em relação ao ato ilícito, apesar de o artigo 187 do CC/2002 dizer que essa conduta é ato ilícito”. (LOPEZ, 
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Portanto, a classificação do abuso do direito como espécie ato ilícito prevalece na 

doutrina brasileira perante o conteúdo e a localização do artigo 187, do Código Civil, 

vigorando entendimento de que o abuso do direito trata de categoria autônoma de 

antijuricidade e configura um ilícito em sentido amplo, resultando da violação da norma em 

seu sentido valorativo, enquanto a cláusula de responsabilidade civil por ato ilícito, que tem 

na culpa o seu pressuposto (artigo 186, CC), conforme visto anteriormente, resulta da 

inobservância direta de comando legal no sentido lógico-formal324. 

A aceitação do abuso do direito como uma espécie de ato ilícito encontra respaldo 

entre autores nacionais, sendo amplamente majoritário o entendimento de que se trata de um 

ilícito objetivo, isto é, que independe de culpa para sua configuração325. 

                                                                                                                                        
Teresa Ancona. Exercício do direito e suas limitações: abuso do direito. Revista dos Tribunais. Volume 

885/2009, julho/2009, p. 62-68). 
324 NANNI, Giovanni Ettore. Abuso do direito, cit., p. 747-748. 

Para Sérgio Cavalieri Filho, a lei afastou totalmente o entendimento minoritário que considera que o abuso do 

direito não configura ato ilícito, sob o fundamento de que não trataria de ofensa frontal a norma tuteladora de 

interesse alheio como ocorre no ato ilícito clássico, mas sim do exercício anormal do direito, em que a conduta, 

embora respaldada em lei, fere ostensivamente o seu espírito, também configurando ato ilícito. (CAVALIERI 

FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 7 ed. 3 reimpr. São Paulo: Atlas, 2007, p. 144). 
325 Nesse sentido: LOTUFO, Renan. Código Civil Comentado: Parte Geral (arts. 1º a 232), cit., p. 501; 

BOULOS, Daniel M. Abuso do direito no novo Código Civil, cit., p. 135-142; GUERRA, Alexandre. 

Responsablidade civil por abuso do direito, cit., p. 260/278; FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, 

Nelson. Direito Civil. Teoria Geral, cit., p. 604; MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito. Proteção da confiança e 

limite ao exercício das prerrogativas jurídicas no direito privado, cit., p. 103/109; MARTINS COSTA, Judith. 

Os avatares do abuso do direito e o rumo indicado pela boa-fé. In: Direito civil contemporâneo: novos 

problemas à luz da legalidade constitucional, cit., p. 74-75; PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de 

direito civil, cit., p. 565; CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, cit. p. 143-144; 

RODOVALHO, Thiago. Abuso de direito e direitos subjetivos, cit., p. 175-180; PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. O 

abuso do direito e as relações contratuais, cit., p. 303-304; JORDÃO, Eduardo Ferreira. Repensando a teoria do 

abuso do direito. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 124-128; LIMA, Ricardo Seibel de Freitas. Pautas para a 

interpretação do art. 187 do novo Código Civil. Revista dos Tribunais. Volume 838/2005, ago/2005, p. 11-41; 

LUNARDI, Fabrício Castagna. A teoria do abuso de direito no direito civil constitucional: novos paradigmas 

para os contratos. Revista dos Tribunais. RDPriv 34/2008, abr-jun/2008, p 693; GAGLIANO, Pablo Stolze. 

Novo curso de direito civil, volume 1: parte geral. Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho. 15ª edição. 

São Paulo: Saraiva, 2013, p. 490; DANTAS JUNIOR, Aldemiro Rezende. Teoria dos atos próprios no princípio 

da boa-fé, cit. p. 258; FERREIRA, Keila Pacheco. Abuso do direito nas relações obrigacionais. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2006, p. 141/142; LEVY, José Luiz. A vedação ao abuso do direito como princípio jurídico, cit., p. 

344-345; DUARTE, Nestor. Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso. 7ª edição. Barueri, SP: 

Manole, 2013, p. 139. 

Em sentido contrário: “No campo da 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. Significa que há de prevalecer a teoria subjetiva do abuso do direito, a significar que este se 

caracteriza quando presente o elemento intencional, ou seja, impõe-se que o agente tenha consciência de que o 

seu direito, incialmente legitimo e secundum legis, ao ser exercitado, desbordou para excesso ou abuso, de modo 

a lesionar ou ferir direito de outrem. O elemento subjetivo é a reprovabilidade ou a consciência de que poderá 

causar algum mal, assumindo esse risco ou deixando de prevê-lo quando devia”. (STOCO, Rui. Tratado de 

responsabilidade civil.: doutrina e jurisprudência. 9ª Edição. Tomo I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2013, p. 171); THEODOR Jr., Humberto. Comentários ao Código Civil. Volume 3. Rio de Janeiro: Forense, 

2003, p. 118. 
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Aliás, apesar de voltado apenas ao âmbito da responsabilidade civil, o Enunciado 37 

aprovado na I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal326, reconhece que o 

abuso da forma como positivado no artigo 187 do Código Civil possui inspiração na teoria 

finalista e encontra fundamento, apenas e tão somente em critério objetivo, entendido como a 

contrariedade do direito independentemente do elemento intencional do agente. 

Na esteira do entendimento de Nelson Rosenvald, afigura-se correto afirmar que:  

O mérito do art. 187 do Código de 2002 é realçar que o critério do abuso não reside 

no plano psicológico da culpabilidade, mas no desvio do direito de sua finalidade ou 

função social. Acolhe-se a teoria objetiva finalista, que tem em Josserand o seu 

maior expoente327. 
 

O consenso, portanto, é que o abuso do direito estampado no artigo 187, do Código 

Civil, veicula uma cláusula geral de ilicitude objetiva, que restará caracterizada sempre que o 

titular de uma determinada posição jurídica atuar de maneira desconforme ao conteúdo 

valorativo extraído do ordenamento jurídico para a respectiva situação jurídica subjetiva, 

violando a confiança “na efetividade e adequação das normas e do próprio ordenamento 

jurídico”328. 

Por configurar uma cláusula geral, que tem por finalidade “a abertura semântica 

(linguagem aberta, fluída ou vaga), a possibilidade de emprestar mobilidade ao sistema, a 

criação de normas jurídicas voltadas para casos concretos e a ressistematização com 

elementos internos e externos do sistema jurídico”329, o abuso do direito pode ser aplicado não 

apenas como fundamento de responsabilidade civil contratual ou extracontratual na hipótese 

de ilícito danoso330, mas à toda e qualquer relação jurídica subjetiva, já que nenhuma delas é 

                                            
326 Enunciado 37, CJF: A responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de culpa e 

fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico. 
327 ROSENVALD, Nelson. Dignidade humana e boa-fé no Código Civil, cit., p. 122. 
328 MIRAGEM, Bruno. Proteção da confiança e limite ao exercício das prerrogativas jurídicas no direito 

privado, cit., p. 109. 
329 MARTINS-COSTA, Judith. O Direito privado como um “sistema em construção”, cit., p. 29-30. 
330 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha nesse sentido, aplicando a cláusula geral do abuso 

do direito como fundamento de responsabilidade civil objetiva, gerando o deve de indenizar ao autor de ato 

lícito, porém em desconformidade com o conteúdo valorativo da norma jurídica: RECURSO ESPECIAL E 

ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCERRAMENTO DE CURSO 

SUPERIOR DE FORMA ABRUPTA. ABUSO DE DIREITO. (...) 3. Reconhecimento pela corte origem de 

excesso na forma como se deu o encerramento do curso superior, caracterizando a ocorrência de abuso de direito 

(artigo 187 do Código Civil de 2002). (...) (REsp 1341135/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 21/10/2014). 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MICROSOFT. SUSPEITA DE PIRATARIA DE 

SOFTWARE. CAUTELAR DE VISTORIA, BUSCA E APREENSÃO. ABUSO DE DIREITO 

CONFIGURADO. DANOS MORAIS. QUANTUM.  REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ. 1. Ação de 

indenização movida por empresa demandada pela Microsoft, mediante ação de busca e apreensão, para vistoria 

de seus computadores e verificação da ocorrência de pirataria de "software". 2. Vistoria realizada, mediante 

ordem judicial concedida "inaudita altera pars", que não localizou nenhum "software" da empresa requerente da 
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desprovida de fundamento axiológico331, incidindo sobre quaisquer dos setores de direito 

privado332, “espraiando-se no direito obrigacional, para o direito das coisas e até mesmo para 

o direito de família”333, o que constitui os objetivos específicos desse estudo. 

Nesse contexto, além de cláusula geral de ilicitude objetiva, que carrega em si o 

fundamento da responsabilidade civil objetiva nas hipóteses em que o ato praticado pelo 

ofensor cause danos a outrem, ensejando a respectiva reparação, o abuso do direito também 

constitui cláusula geral de limitação ao exercício de posições jurídicas. 

Tal entendimento, inclusive, é objeto do Enunciado 539, da VI Jornada de Direito 

Civil, que dispõe: “O abuso de direito é uma categoria jurídica autônoma em relação à 

responsabilidade civil. Por isso, o exercício abusivo de posições jurídicas desafia controle 

independentemente de dano”. 

A justificativa do referido enunciado expõe, de maneira mais clara, essa “dupla faceta” 

do abuso do direito em nosso ordenamento jurídico, em que pese a crítica em relação à sua 

conceituação como ato ilícito: 

A indesejável vinculação do abuso de direito a responsabilidade civil, consequência 

de uma opção legislativa equívoca, que o define no capítulo relativo ao ato ilícito 

(art. 187) e o refere especificamente na obrigação de indenizar (art. 927 do CC), 

lamentavelmente tem subtraído bastante as potencialidades dessa categoria jurídica e 

comprometido a sua principal função (de controle), modificando-lhe indevidamente 

a estrutura. Não resta dúvida sobre a possibilidade de a responsabilidade civil surgir 

por danos decorrentes do exercício abusivo de uma posição jurídica. Por outro lado, 

não é menos possível o exercício abusivo dispensar qualquer espécie de dano, 

embora, ainda assim, mereça ser duramente coibido com respostas jurisdicionais 

eficazes. Pode haver abuso sem dano e, portanto, sem responsabilidade civil. Será 

rara, inclusive, a aplicação do abuso como fundamento para o dever de indenizar, 

sendo mais útil admiti-lo como base para frear o exercício. E isso torna a aplicação 

                                                                                                                                        
medida. 3. Apesar da importância de se assegurar ao autor de obra intelectual o direito de fiscalização de sua 

correta utilização, reconhecimento, no caso, da ocorrência de abuso de direito. 4. Interpretação do disposto no 

art. 14, § 5º, da Lei 9.609/98, à luz da norma do art. 187 do CC/2002. 5. Elisão das conclusões do aresto 

recorrido que demandaria o revolvimento dos meios de convicção dos autos, providência vedada nesta sede nos 

termos da súmula 07/STJ. 6. Manutenção do valor arbitrado com razoabilidade pelas instâncias de origem a 

título de indenização pelos danos morais (cem mil reais) para o caso concreto. 7. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. (REsp 1114889/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 30/10/2012). 

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECLAMAÇÃO FORMULADA PERANTE O CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) CONTRA DESEMBARGADOR. IRREVERÊNCIAS, IRONIAS E 

INSINUAÇÕES MALEDICENTES. ABUSO DO DIREITO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE 

DO RECLAMADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. (REsp 1248828/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 13/06/2013). 
331 NANNI, Giovanni Ettore. Abuso do direito, cit., p. 749. 
332 MARTINS-COSTA, Judith. Os avatares do abuso do direito e o rumo indicado pela boa-fé. In: Direito civil 

contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional, cit., p. 82. 

Nesse sentido: Enunciado 414, CJF: A cláusula geral do art. 187 do Código Civil tem fundamento constitucional 

nos princípios da solidariedade, devido processo legal e proteção da confiança, e aplica-se a todos os ramos do 

direito. 
333 ALVIM, Arruda. Direito de propriedade, cit., p. 41-55. 
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da categoria bastante cerimoniosa pela jurisprudência, mesmo após uma década de 

vigência do código. O abuso de direito também deve ser utilizado para o controle 

preventivo e repressivo. No primeiro caso, em demandas inibitórias, buscando a 

abstenção de condutas antes mesmo de elas ocorrerem irregularmente, não para 

reparar, mas para prevenir a ocorrência do dano. No segundo caso, para fazer cessar 

(exercício inadmissível) um ato ou para impor um agir (não exercício inadmissível). 

Pouco importa se haverá ou não cumulação com a pretensão de reparação civil. 
 

O abuso do direito configura-se pelo exercício (ou não-exercício) que excede 

manifestamente esses limites, que devem ser considerados de forma alternativa e não 

cumulativa334.  

Bruno Miragem sustenta que esses limites, ao exercício do direito, são, a contrario 

sensu, critérios para o exercício dos mesmos direitos e que, portanto, o fim econômico e 

social, a boa-fé e os bons constumes servem como limites ao exercício dos direitos (eficácia 

negativa) e também como critérios para o seu exercício (eficácia positiva)335. 

Portanto, o abuso do direito, como cláusula geral de limitação ao exercício de posições 

jurídicas, propicia ao intérprete a promoção e otimização dos direitos fundamentais como 

meio hábil de conceder-lhes eficácia no direito privado, ainda que indireta, ou seja, na 

elaboração da norma para o caso, seja na análise de conformidade do exercício do direito em 

face dos preceitos constitucionais ou pela sua aplicação como cláusula de proteção da 

confiança na correção e efetividade do sistema jurídico336. 

É nesse sentido, também, a opinião de Nelson Rosenvald sobre o abuso do direito, 

conforme se verifica pela leitura do trecho abaixo reproduzido: 

Percebemos que o abuso do direito revela a contrariedade da conduta ao elemento 

axiológico da norma, não obstante o comportamento do agente preencha a 

morfologia do direito subjetivo que se pretende exercer. Aqui haverá uma 

heteronomia na criação do direito: de um lado o legislador introduz valores que não 

podem ser vulnerados, de outro, o magistrado os preencherá na concretude do caso, 

examinando a proporção entre o exercício do direito e a sua representação 

teleológica. (...) A cláusula geral do art. 187 propicia a exata abertura do influxo dos 

valores do art. 3º, I, da Constituição Federal, efetuando uma saudável ponderação 

entre o exercício da autonomia privada do indivíduo e os valores solidaristas que 

fundamentam o ordenamento. O constante revigoramento da teoria do abuso do 

direito será consequência da diuturna harmonização dos referidos princípios, sempre 

com vista ao valor supremo da preservação da dignidade da pessoa humana. Não 

podemos mais repetir impunemente o brocado “tudo que não é proibido, é 

permitido”. Atualmente, nem tudo que não é proibido é permitido, pois no perímetro 

que separa a afirmação da negação reside o abusivo337. 
 

                                            
334 NANNI, Giovanni Ettore. Abuso do direito, cit., p. 753. 
335 MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito: proteção da confiança e limite ao exercício das prerrogativas 

jurídicas no direito privado, p. 143-144. 
336 Idem, p. 199-202. 
337 ROSENVALD, Nelson, Dignidade humana e boa-fé no código civil, cit., p. 123-126. 
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Diante dessa finalidade e abrangência do abuso do direito, pode-se argumentar (e esse 

é o objetivo desse estudo) que a cláusula geral do abuso do direito é aplicável às relações 

jurídicas possessórias na perspectiva autônoma da posse em relação à propriedade338, como 

uma forma de controle acerca do exercício disfuncional da posse, em homenagem aos 

fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil, em especial aos da dignidade da 

pessoa humana, da solidariedade social e da situação jurídica existência de moradia. 

Portanto, havendo exercício abusivo do direito de possuir – cujo conceito e conteúdo 

serão alinhavados quando se tratar especificamente do tema – pode o intérprete reconhecer o 

abuso do direito do titular da respectiva posição jurídica possessória.  

Entretanto, alguns pontos que circundam a possibilidade de aplicação da cláusula geral 

de abuso do direito contida no atual artigo 187, do Código Civil brasileiro, ao exercício 

abusivo da posse precisam ser enfrentados, tais como a ilicitude da conduta contrária à função 

social do direito, a configuração do abuso do direito por omissão do titular da posição jurídica 

possessória, a aplicação dos limites externos da boa-fé e a desnecessidade de dano 

(patrimonial ou extrapatrimonial) para aplicação concreta do instituto na vertente do exercício 

abusivo de posições jurídicas. 

 

3.4.1 A função social do direito: limite interno ao exercício de posições jurídicas 

 

A cláusula geral do abuso do direito no nosso Código Civil considerara abusivo o 

exercício do direito que excedesse manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social. Como vimos no item 3.1. deste trabalho, o fim econômico e social do 

                                            
338De acordo com Ricardo Seibel de Freitas Lima, “todos os dispositivos do novo Código Civil que remetem à 

reparação de danos, à boa-fé, aos bons costumes e aos fins econômicos e sociais, podem ser conectados o art. 

187. A proteção à pessoa, mais especificamente o art. 12 do Código Civil de 2002, é um exemplo bastante claro. 

Todas as referências à função social – do contrato (art. 421), da propriedade (art. 1.228, §1º) ou da posse (artigo 

1.228, §4º), bem como a previsão dos atos emulativos (art. 1.228, §2º) – também podem ser ligadas à norma 

aludida.” (LIMA, Ricardo Seibel de Freitas. Pautas para a interpretação do art. 187 do novo Código Civil, cit., 

p. 11-41). 

Quanto ao abuso do direito de propriedade, Renan Lotufo identifica sua incidência nas hipóteses de 

desapropriação por descumprimento da função social da propriedade, em que a razoabilidade e a 

proporcionalidade autorizam a indenização incompleta do valor do bem, que, ao final, caracteriza o justo valor 

em razão do abuso do direito de propriedade. (LOTUFO, Renan. A função social da propriedade na 

jurisprudência brasileira. In: Direito civil contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional. 

Anais do Congresso Internacional de Direito Civil-Constitucional da Cidade do Rio de Janeiro - 2006. Gustavo 

Tepedino (Organizador). São Paulo: Atlas, 2008, p. 344). Sobre o tema, confira-se também: COUTINHO DE 

ABREU, Jorge Manuel. Abuso do direito. Ensaio de um critério em direito civil e nas deliberações sociais. 

Coimbra: Almedina, 2006, p. 32-42. 
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direito caracteriza um limite intrínseco ao próprio direito, representado pela sua função 

axiológica-normativa dentro do ordenamento jurídico, isto é, sua função social. 

Vimos também que a função social do direito caracteriza, ao mesmo tempo, o 

conteúdo da norma jurídica (fins almejados pelo legislador dentro da perspectiva valorativa 

do ordenamento) e o próprio dever jurídico do respectivo titular (obrigação de atender aos 

ditames constitucionais e legais no exercício do direito previsto na norma de forma 

compatível com os interesses da coletividade e a sua finalidade social), configurando, como 

elemento interno que é o objeto do próprio direito. 

Tal conclusão de que o direito deve ser exercido de forma socialmente útil não é 

recente e encontrava respaldo mesmo sob a égide do Código Civil brasileiro de 1916, na 

esteira do entendimento de Clóvis Beviláqua: 

A evolução do direito se tem operado no sentido do maior desenvolvimento e 

acentuação de seus institutos ethicos, e correspondente redução dos seus elementos 

egoisticos. A sociologia, compreendendo-o como força moral destinada a manter o 

equilíbrio das energias sociaes em acção, contribuiu fortemente, para a solução do 

problema do abuso do direito. Se a função do direito é manter em equilíbrio os 

elementos sociaes colidentes, desvirtuar-se-á, mentirá ao seu destino, quando 

exagerar, no seu exercício, a ponto de se tornar um princípio em desharmonia. Essa 

tendência depuradora do direito e a sua finalidade social exigem a socialização do 

exercício. O direito é a resultante das solicitações dos interesses do indivíduo e da 

sociedade. O seu exercicio deve seguir a linha média traçada por essas duas 

solicitações339. 
 

No atual Código Civil, a limitação do exercício de posições jurídicas não 

funcionalizadas (disfuncionais) encontra fundamento exato no abuso do direito, da maneira 

como positivado no artigo 187 do Código Civil, mais especificamente no exercício manifesto 

do direito em desconformidade com o seu fim social e econômico. 

E por não se tratar de um limite estranho à estrutura e ao conteúdo do direito subjetivo, 

mas sim de um limite intrínseco ao prórpio direito apenas o exercício do direito, conforme sua 

finalidade social faz do comportamento humano uma conduta lícita340. 

A propósito, vale destacar o entendimento de Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald, identificando no abuso do direito o instrumento jurídico de confronto entre o 

elemento estrutural e normativo do direito subjetivo: 

No momento atual, direciona-se a investigação do abuso do direito para o campo 

interno e estrutural do direito subjetivo, identificando a essência no confronto entre 

                                            
339 BEVILÁQUA, Clovis. Código civil dos Estados Unidos do Brasil. Comentado por Clovis Beviláqua, cit., p. 

432. 
340 MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito: proteção da confiança e limite ao exercício das prerrogativas 

jurídicas no direito privado, cit., p. 138-139. 
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o exercício formal do direito e o seu fundamento valorativo. Ou seja, aparentemente 

o comportamento do sujeito atende ao direito, mas no ato concreto de seu exercício 

surge a violação de ordem material, posto descumprido o sentido axiológico da 

norma. A finalidade social do direito penetra em sua própria estrutura, a ponto de 

justificar o seu reconhecimento pelo ordenamento jurídico341. 
 

Daí que os direitos subjetivos, outrora absolutos, devem ser exercidos de acordo com 

os princípios constitucionais informadores do direito civil moderno, caracterizando situações 

jurídicas em que a estrutura normativa e funcional da norma contempla direitos e deveres do 

titular ocupante da respectiva posição jurídica perante os demais sujeitos que compõem a 

relação jurídica subjetiva. Isto porque, o exercício do direito subjetivo encontra limites no 

próprio comportamento do titular de determinada posição jurídica, que não pode exercê-lo em 

desacordo com sua função social delimitada por um conteúdo valorativo. 

Do ponto de vista dogmático, a dificuldade está em saber qual é a finalidade social e 

econômica de cada direito, para, só então, verificar se o seu exercício está em consonância 

com o conteúdo valorativo que lhe é atribuído pelo ordenamento jurídico, bem como em que 

medida o titular excedeu manifestamente tal limite. 

É de se reconhecer, prima facie, tal qual faz Giovanni Ettore Nanni, que os limites 

impostos pelo fim econômico e social do direito não podem ser facilmente conceituados, vez 

que cada direito possui uma finalidade econômica e social própria, o que permite a sua exata 

formulação apenas diante do caso concreto342. 

Em resposta às críticas à determinação apenas casuística do conceito e extensão do 

limite impostos pelo fim econômico e social do direito, são pertinentes as palavras de Claudio 

Antônio Soares Levada: 

Nada vemos, porém, de inatingível nessa tarefa de buscar em cada caso concreto o 

que seja a finalidade social da nroma jurídica, posto que também é o juiz quem 

define, caso a caso, o que seja negligência, imprudência ou imperícia; posto que é 

justamente ao juiz que cabe interpretar o alcance, a abrangência da norma em face 

da hipóteses em julgamento; posto que em inúmeros casos a própria lei fixa, como 

parâmetro de decisão da causa, o prudente arbítrio do juiz343
 

Contudo, abstratamente, é certo que o exercício será abusivo quando consistir na 

atuação contrária a função própria do direito344. 

                                            
341 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Teoria Geral, cit., p. 596. 
342 NANNI, Giovanni Ettore. Abuso do direito, cit., p. 753. 

Segundo Menezes Cordeiro, “Deve reconhecer-se que a menção função social e económica não viabiliza 

determinações em abstracto. Apenas situação a situação, caso a caso, se possibilita o pesquisar de limitações 

funcionais eventuais às diversas posições jurídicas”. (CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no direito civil, 

cit. p. 1.231). 
343 LEVADA, Claudio Antônio Soares. Anotações sobre o abuso do direito, cit., p. 44-50.  
344 NANNI, Giovanni Ettore. Abuso do direito, cit., p. 753. 
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Nessa perspectiva, tendo como norte os ojetivos do presente estudo, podemos afirmar, 

com segurança, que, abastramente, o direito de possuir - ou melhor, a posse enquanto direito 

totalmente desvinvulado do direito de propriedade - tem por função social e, portanto, 

elemento interno axiológico-normativo, “o aproveitamento dos bens para o alcance de 

interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela”345. 

Essa definição doutrinária, ainda que abstrata, traz critérios importantes para a 

identificação do conteúdo da função social da posse, conceito que será amplamente explorado 

no próximo capítulo. 

Seguindo esse raciocínio, ainda abstratamente, se é certo que o aproveitamento da 

posse nesses casos preenche a finalidade social e econômica do direito, isto é, a função social 

da posse, atendendo ao conteúdo valorativo da norma jurídica, a contrário senso, o 

aproveitamento da posse sentido interesses diversos (conduta comissiva do titular) ou o não 

aproveitamento da posse (conduta omissiva do titular), desde que manifestos, excedem os 

limites impostos pela norma e configuram abuso do direito de possuir. 

E aqui, cabe indagar, outrossim, sobre a possibilidade de considerar que a omissão do 

titular consiste em atuação contrária à finalidade social e econômica da posse para fins de 

enquadramento da conduta omissiva como abuso do direito. 

A resposta abstrata, nesse ponto, também é afirmativa. Quando o titular da posição 

jurídica deixa, intencionalmente ou não, de aproveitar o direito de acordo com os interesses da 

coletividade e da tábua axiológica reconhecida pelo ordenamento jurídico, excede de forma 

potencialmente manifesta os limites impostos pela finalidade social e econômica do direito de 

possuir. 

Na lição de Pessoa Jorge, a omissão do comportamento devido pelo titular 

corresponde ao aspecto objetivo do ilícito, que pode ser verificada no não fazer, quando 

deveria fazê-lo (omissão) ou fazer, quando não deveria fazê-lo (ação positiva com violação de 

dever negativo) ou fazer de forma diferente a que estava obrigado (execução parcial ou 

defeituosa)346. 

                                            
345 Essa noção de posse é fruto da V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, consolidada no 

Enunciado nº 492: A posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o 

aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela. 
346 PESSOA JORGE, Fernando de Sandy Lopes. Ensaio sobre os pressupostos da responsabilidade civil, cit., p. 

69. 
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Confira-se, a respeito, a opinião de Cunha de Sá, com ênfase ao reconhecimento que o 

conteúdo de todas as relações jurídicas sobre coisas é a sua própria utilização, conforme 

trecho abaixo transcrito: 

O conteúdo do direito real e, em geral, de todas as relações jurídicas sobre coisas 

seria uma utilização, e assim, pois, como são abusivas certas formas anti-

económicas ou anti-sociais de exercício dos direitos, assim também a inércia no 

exercício, a pura passividade ou omissão, constituiria um abuso do respectivo titular. 

Este, ao deixar de exercer o direito por um certo período de tempo que a lei 

considera satisfatório para apreciar do seu abandono, ergue-se contra a razão 

própria, contra a finalidade social ou económica desse mesmo direito, que não lhe é 

reconhecido para que permaneça em pura inactividade; abusa da sua omissão de 

exercício. E por se entender que essa inactividade é incompatível com o próprio 

valor que lhe foi posto nas mãos e que lhe é reconhecido para a realização e 

preenchimento de certos fins, para a satisfação de certos interesses ou concretas 

necessidades, ordena-se a extinção do direito por prescrição ou não uso, ordena-se 

que ele se extinga para aquele titular anti-económicamente e anti-socialmente inerte 

e desinteressado347. 
 

Ressalta-se, todavia, que a simples omissão (ou não exercício) de interesses próprios é 

juridicamente irrelevante, enquanto não desafiar a finalidade econômica e social do direito e 

atingir os interesses da coletividade, momento em que deixa de ser um ato lícito e passa a ser 

um ato ilícito pela omissão no comportamento devido pelo titular348. 

Na doutrina brasileira, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald afirmam que a 

expressão “exercê-lo” contida no artigo 187, do Código Civil, poderia induzir à falsa ideia de 

que a conduta omissiva não poderia caracterizar o abuso do direito. 

Todavia, afirmam os autores que o abuso do direito pode decorrer de condutas 

comissivas ou omissivas, sempre que houver manifesto excesso em relação aos limites 

impostos pela lei para o exercício do direito349. 

Conclui-se, desse modo, que toda vez que determinada posição jurídica - cujo 

exercício, à utilização ou à destinação adequada signifique a própria função social do direito - 

estará delineado o abuso do direito na hipótese de omissão do titular, ação com violação de 

dever negativo ou ação com objetivo diverso daquele que constitui o conteúdo valorativo da 

norma jurídica. 

 

 

                                            
347 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito, cit., p. 221. 
348 COUTINHO DE ABREU, Jorge Manuel. Abuso do direito, cit., p. 43-44 
349 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Teoria Geral, cit., p. 606. 
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3.4.2 A boa-fé objetiva: limite externo ao exercício de posições jurídicas 

 

Conforme explorado no Capítulo I, a teoria do abuso do direito possui intrínseca 

relação com o princípio da boa-fé, devendo a partir dele ser estudada. A evolução da boa-fé 

no período romano é o embrião da relatividade dos direitos subjetivos que, posteriormente, 

encontra forma na teoria do abuso do direito. 

Conforme expõe Judith Martins-Costa, o artigo 187, do Código Civil, contém três 

critérios materiais. Além do fim econômico e social do direito, já visitado acima, o abuso do 

direito pode ocorrer também em virtude de exercício de direito que exaceda manifestamante 

os bons costumes (noção sociológica e variável de sentido ético imperante na comunidade 

social); ou a boa-fé (requisito que desempenha papel ordenador/sancionador das liberdades no 

âmbito da vida comunitária, instituindo padrões de probidade, correção e de atenção às 

expectativas legítimas)350. 

Inicialmente, destaca-se que os bons costumes são traduzidos por uma noção 

sociológica que expressa “valores ético-sociais dominantes”, ligada, em geral, a um conceito 

de moralidade e entendida, no direito, como “como sentimento jurídico socialmente 

dominante”. Mesmo que os bons constumes também carcaterizem limites externos aos 

direitos subjetivos nas relações jurídicas, projeta-se para além delas “como cláusula de 

proteção do interesse social dominante, como expressão de valores integrantes de uma 

moralidade social”, razão pela qual teria uma “eficácia geral” perante toda a comunidade e 

não apenas entre os sujeitos da relação jurídica351. 

Por outro lado, é importante ressaltar que os bons costumes referidos na norma – 

também presentes na formulação do abuso do direito na codificação portuguesa, nossa 

principal inspiração – diferem profundamente do critério da boa-fé. Esse é o magistério de 

                                            
350 MARTINS-COSTA, Judith. Os avatares do abuso do direito e o rumo indicado pela boa-fé, cit., p. 86/87. 
351 Quanto à identificação e delimitação desse “sentimento jurídico dominante”, compartilha-se da opinião de 

Bruno Miragem: “Em termos do conteúdos dos bons constumes, nota-se que nenhum dos critérios, o sociológico 

ou o axiológico, é suficiente para sozinho precisar o seu significado. Mais correto é considerar que ambos 

fornecem o conceitos de bons constumes. Assim, tanto os comportamentos desejados pela maioria social, quanto 

determinados valores imanentes do ordenamento jurídico servem para determinação do conteúdo e significado 

dos bons constumes. O respeito à efetividade dos direitos fundamentais são compreensíveis no significado de 

bons costumes desde um critério tipicamente axiológico. Da mesma forma, a proteção das minorias sociais, ao 

menos em tese, limita o alcançe de um critério sociológico. Ou seja, não será apenas por configurar-se um 

comportamento desejável pela maioria social que este será identificado como o conceitos de bons constumes. 

Este comportamento necessariamente deve, ao menos, não ser contraditório com os valores éticos fundantes do 

ordenamento jurídico, cuja expressão é determinada, no ãmbito do sistema jurídico, pela eficácia dos direitos 

fundamentais”. (MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito: proteção da confiança e limite ao exercício das 

prerrogativas jurídicas no direito privado, cit., p.145/151). 
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Menezes Cordeiro ao sustentar que enquanto os bons costumes exprimem a moral social nos 

campos do comportamento sexual, familiar e profissional, vedando certos comportamentos, a 

boa-fé é mais complexa, intervindo em relações específicas e determinando a assunção de 

uma séria de comportamentos que constituem exigências fundamentais do sistema jurídico352. 

 No nosso sistema, os bons costumes são mencionados expressamente nos artigos 13, 

122 e 187 do Código Civil, conferindo “maior poder para encontrar-se a solução mais justa e 

equitativa”353. 

A boa-fé, por sua vez, é expressão do princípio da eticidade como fundamento das 

normas civis, como padrão objetivo de equidade, lealdade e proteção da confinça no tráfego 

jurídico354. 

Na lição de Clóvis do Couto e Silva:  

(...) a aplicação do princípio da boa-fé tem, porém, função harmonizadora, 

conciliando o rigosrismo lógico-dedutivo da ciência do direito no século passado 

com a vida e a as exigências éticas atuais, abrindo, por assim dizer, no hortus 

conclusos do sistema do positivismo jurídico, janaela para o ético355. 
 

De toda sorte, é importante, ainda, distinguir os dois sentidos clássicos emprestados à 

boa-fé ensinados na doutrina para adequada compreensão da extensão da boa-fé positivada no 

artigo 187 do Código Civil, o que faremos com base na lição de Coutinho de Abreu: 

No primeiro, ela é essencialmente um estado ou situação de espírito que se traduz 

no convencimento da licitude de certo comportamento ou na ignorancia da sua 

licitude, resultando de tal estado consequencias favoráveis para o sujeito do 

comportamento. Neste sentido, a boa-fé insere-se nas normas jurídicas como 

                                            
352 CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no direito civil, cit. p. 1.223 

Sem prejuízo da relevância da limitação do exercício do direito em consonância com os bons costumes, ressalva-

se o entendimento de Tiago Rodovalho ao identificar o fim economico e social do direito e a boa-fé como 

núcleos essencais do artigo 187 do Código Civil, até porque a análise e aferição concreta dos bons cosutmes é 

sempre realizada em conjunto com as demais cláusulas gerais previstas no referido tipo normativo. 

(RODOVALHO, Thiago. Abuso de direito e direitos subjetivos, cit., p. 44-45). 

Ainda sobre o tema: “O princípio da boa-fé é justificado sistematicamente, sendo capaz de enunciar 

comportamentos concretos. Por outro turno, a equidade ignora regras técnicas e instrumentais, pois apelas a 

“sentimentos jurídicos”, tratando-se de um princípio que permite ao aplicador da norma a possibilidade de 

abrandar o seu rigor, aproximando o direito à idea de justiça. Comparativamente aos bosn costumes, os 

requisitos da boa-fé são mais rigídos, pressupondo uma especial confinça entre a spessoas que intervêm na 

relação jurídica concreta. Já os bons costumes remetem a algo exterior ao direito limitativo à autonomia privada, 

já que, ao contrário da bvoa-fé, ela não prescreve comportamentos, mas proscreve condutas ofensivas à moral 

média. Enfim, nem toda infração à boa-fé é contrária aos bons costumes, mas a recíproca não é verdadeira, pois 

toda conduta imoral representa uma ofensa á boa-fé”. (ROSENVALD, Nelson. Dignidade humana e boa-fé no 

Código Civil, cit., p. 82). 
353 REALE, Miguel. Visão geral do Projeto de Código Civil, cit., p. 28. 

Sobre o tema: Enunciado CJF nº 413: Os bons costumes previstos no art. 187 do CC possuem natureza subjetiva, 

destinada ao controle da moralidade social de determinada época, e objetiva, para permitir a sindicância da 

violação dos negócios jurídicos em questões não abrangidas pela função social e pela boa-fé objetiva. 
354 MARTISN-COSTA, Judith. Diretrizes teóricas do novo Código Civil brasileiro, cit., p. 131-132. 
355 SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 42. 
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elemento constitutivo da sua previsão, da hipótese. No segundo sentido, já se 

apresenta como princípio (normativo e/ou geral de direito) de actuação. A boa-fé 

significa agora que as pessoas devem ter um comportamento honesto, correcto, leal, 

nomeadamente no exercício dos direitos e deveres, não defraudando a legítima 

confiança ou expectativa dos outros356. 
 

A boa-fé prevista na cláusula geral do abuso do direito é uma norma de conteúdo 

objetivo, independendo do ânimo do agente. É uma norma “dotada de um valor axiológico, 

sendo um preceito exigido nas relações jurídicas: a boa-fé como padrão de comportamento 

universal, em respeito à dignidade da pessoa humana, dentro da prescrição de uma sociedade 

em busca da liberdade, da justiça e da solidariedade”357. 

Segundo Judith Martins-Costa, a boa-fé atua objetiva exerce uma tríplice função em 

nosso ordenamento jurídico, conforme se extraí dos artigos 113, 187 e 422 do Código Civil, 

atuando concomitantemente como (a) cânone de interpretação dos negócios jurídicos; (b) 

baliza para averiguação da licitude no modo de exercício de direitos; (c) fonte de deveres de 

conduta nas obrigações (deveres de prestação e proteção)358. 

Na primeira função (intepretativa) - prevista no artigo 113 do Código Civil - a boa-fé 

é uma norma de interpretação dos negócios jurídicos restritiva da autonomia da vontade por 

impor “certos deveres nem sempre presentes nas declarações volitivas, limitando o exerrcício 

do direito na formação e execuação dos contratos”. Na segunda função (corretiva-limitativa), 

por sua vez, a boa-fé atua como uma norma limite no exercício dos direitos subjetivos, 

talhando de ilicito o ato abusivo contrário os deveres decorrentes da boa-fé subjetiva, nos 

termos do artigo 187 do memso Código. Por fim, a terceira função (supletiva), explicitada no 

artigo 422, caracteriza uma norma de conduta para os contratantes no processo obrigacional, 

permitindo a “penetração de valores que tendem a preservar e a valorizar as regras éticas 

báscias do relacionamento contratual”359. 

                                            
356 COUTINHO DE ABREU, Jorge Manuel. Abuso do direito, cit., p. 55. 
357 NANNI, Giovanni Ettore. Abuso do direito, cit., p. 754. 
358 MARTINS-COSTA, Judith. Os avatares do abuso do direito e o rumo indicado pela boa-fé, cit., p. 81/84. 

De acordo com Eduardo Ferreira Jordão: Em nosso sistema jurídico, há diversas e esparsas demonstrações 

explícitas da consagração do princípio da boa-fé. Ainda que elas não fossem explícitas, a adoção deste valor 

como juridicamente relevante poderia ser depreendida de inúmeros dispositivos. Alguns exemplos podem ser 

úteis. Demostrando a sede constitucional deste princípio, poderiam ser citados o preâmbulo (já que uma 

sociedade fraterna (...) e o art. 3º, I, que estabelece como objetivo da república Federativa do Brasil a construção 

de uma sociedade livre, justa e solidária, o que seria impossível de realizar se fossem admitidas as condutas 

contrárias à boa-fé. Ainda se atendo a alguns exemplos não explícitos da valorização jurídica da boa-fé, podem 

ser referidos também os arts. 110, 112, 129, 138, 145, 147, 148 do nosso código civil”. (JORDÃO, Eduardo 

Ferreira. Repensando a teoria do abuso do direito, cit., p. 106). 
359 MARTISN-COSTA, Judith. Diretrizes teóricas do novo Código Civil brasileiro, cit., p. 61-64. 

Sobre o tema: Na lição de Clóvis do Couto e Silva: “Por meio da interpretação da vontade, é possível integrar o 

conteúdo do negócio jurídico com outros deveres que não emergem diretamente da declaração. Em muitos casos, 
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Dentres as funções da boa-fé no nosso Código Civil, importa aos objetivos do presente 

estudo a função corretiva ou limitativa no exercício dos direitos pelo respectivo titular, que é 

tratada entre no Código Civil como um dos crítérios materiais do abuso do direito. E importa, 

nesse ponto, investigar se essa modalidade de abuso do direito pode ser aplicada para correção 

de comportamentos em situações jurídicas que não possuam fundamento primeiro no 

exercício de um direito subjetivo360. 

Ao interpretar a boa-fé como elemento do artigo 334 do Código Civil português – 

inspirado, também, no artigo 242 do BGB alemão e inspiração direta do artigo 187 do Código 

Civil361 - Menezes Cordeiro reconhece que a vinculação do abuso do direito como limite 

interno ao direito subjetivo lhe retiraria a autonomia dogmática, hipótese em que o abuso 

estaria configurado apenas asbstratamente no “espaço não-funcional interno dos direitos 

subjetivos”362, sendo insuficientes para alcançar situações concretas de violação à boa-fé 

objetiva. 

A tentativa dogmática de vincular obrigatoriamente a boa-fé ao abuso do direito 

enfraqueceria o âmbito de incidência da boa-fé aos comportamentos antiéticos não 

classificáveis como abuso do direito, ou mesmo retiraria a objetividade na apreciação da 

conduta do titular pela comum subjetivização do abuso do direito. 

Daí porque o autor propõe delimitar o abuso do direito nas diversas facetas da boa-fé, 

sugerindo que o abuso do direito seja aceito como o “exercício inadmissível de posições 

jurídicas”, aplicável, portanto, a limites externos aos direitos subjetivos, tais como lisura, 

                                                                                                                                        
é difícil determinar, com firmeza, o que é resultado da aplicação do princípio da boa-fé e o que é conquista da 

interpretação integradora. É certo que tal forma de interpretação serve, realmente, para aumentar o conteúdo do 

negócio jurídico; mas, por outro lado, não é menos exato que se adstringe, tão-somente, à pesquisa e explicação 

volitiva das partes no momento da constituição do ato, não abrangendo, por consequência, as mesmas situações 

atingidas pelo princípio da boa-fé, o qual traça uma órbita bem mais ampla, assumindo, por vezes, função 

limitadora de direitos (inclusive formativos) dos participes da relação, e alcançando todos os momentos e fases 

do vínculo, desde o seu nascimento até o inadimplemento de deveres e obrigações. Além disso, o princípio da 

boa-fé revela-se como delineador do campo a ser preenchido pela interpretação integradora, pois, de perquirição 

dos propósitos e intenções dos contratantes, pode manifestar-se a contrariedade do ato aos bons costumes ou à 

boa-fé”. (SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação como processo, cit., p. 36). 

Ainda sobre o tema: DANTAS JUNIOR, Aldemiro Rezende. Teoria dos atos próprios no princípio da boa-fé., 

cit., p. 223/232. 

Nesse sentido: Enunciado CJF nº 25: O art. 422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação pelo julgador do 

princípio da boa-fé nas fases pré-contratual e pós-contratual; Enunciado CJF nº 26: A cláusula geral contida no 

art. 422 do novo Código Civil impõe ao juiz interpretar e, quando necessário, suprir e corrigir o contrato segundo 

a boa-fé objetiva, entendida como a exigência de comportamento leal dos contratantes (I Jornada de Direito 

Civil); Enunciado CJF nº 170: A boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações 

preliminares e após a execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato (III Jornada de 

Direito Civil). 
360 LOPEZ, Teresa Ancona. Exercício do direito e suas limitações: abuso do direito, cit., p. 62-68 
361 PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. O abuso do direito e as relações contratuais, cit., p. 233-280. 
362 CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no direito civil, cit., p. 885 
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probidade, honestidade e lealdade - conferindo concretude às hipóteses de violação da boa-fé 

por meio de um tratamento típico de exercício inadmissivel, classificando e econceituando, 

dentre essas figuras típicas, por exemplo, o venire contra factum proprium, a supressio e a 

surrectio e a tu quoque363. 

Ressalta-se, aliás, que esta é a redação do Enunciado CJF nº 412, da V Jornada de 

Direito Civil, expressando a opinião de significativa doutrina brasileira: “As diversas 

hipóteses de exercício inadmissível de uma situação jurídica subjetiva, tais como supressio, tu 

quoque, surrectio e venire contra factum proprium, são concreções da boa-fé objetiva”. 

Destarte, ainda assim, tal investigação conduz a uma resposta afirmativa. A doutrina 

nacional se desimcumbe adequadamente da tarefa de justificar a aplicação da cláusula geral o 

abuso do direito também aos comportamentos contrários à boa-fé obejetiva, sustentando por 

conexão intrasistemática no sistema civil364, em regra, de forma não excludente, a relação 

entre o ilícito de proteção da confinça e o abuso do direito por violação à boa-fé objetiva, a 

violação ao princípio da solidaridade presente na lesão à boa-fé objetiva ou, sem prejuízo, 

indo além, admitindo que o sistema brasileiro também é calcado no exercício inadmissível de 

posições jurídicas365. 

No entendimento de Bruno Miragem, as figuras típicas encontram respaldo no 

ordenamento jurídico brasileiro por serem efeitos decorrentes da boa-fé objetiva, podendo, 

isoladamente, servir de base à limitação do exercício de direitos ou configurarem o abuso do 

direito se a violação à boa-fé estiver acompanhada do desdobramento da finalidade 

econômica ou social do direito366, caracterizando verdadeiro ilícito de proteção da confiança, 

que possui duplo significado: “tanto a confiança relacional (confiança no outro sujeito da 

                                            
363 CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no direito civil, cit., p.707-853. 
364 Nesse sentido: Enunciado CJF nº 27: Na interpretação da cláusula geral da boa-fé, deve-se levar em conta o 

sistema do Código Civil e as conexões sistemáticas com outros estatutos normativos e fatores metajurídicos. 
365 Na esteira do entendimento de Menezes Cordeiro, Judith Martins-Costa entende que a clássica vinculação 

entre exercício contrário aos ditames da boa fé e a figura do abuso do direito tende a reduzir a pontencialidade 

dos institutos, especialmente a boa fé. Atenta a essa realidade, a autora diz haver a necessidade de que a 

denominação de abuso do direito não prevaleça sobre o amplo significado da figura traçada no artigo 187 do 

Código Civil. Segundo ela, “afastemos o exercício jurídico das trilhas subjetivas encerradas tradicionalmente no 

nomem iuris “abuso do direito” para, recheando com renovado conteúdo a concha do marisco abandonada, 

redirecioná-lo a uma qualificação normativamente polarizada pela conduta segundo a boa-fé, os bons costumes e 

o fim econômico e social no exercício dos direitos, faculdades, posições e situações jurídicas subjetivas”. 

(MARTINS-COSTA, Judith. Os avatares do abuso do direito e o rumo indicado pela boa-fé, cit., p. 92). 
366 MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito: ilicitude objetiva no direito privado brasileiro, cit., p. 11-44. 
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relação jurídica) quanto à confiança no sistema jurídico e em sua efetividade, na coibição e 

repressão do ilícito, e na estabilidade das relações jurídicas”367. 

Nelson Rosenvald, por sua vez, afirma que o controle do exercício de direitos 

subjetivos envolve a correlação entre a autonomia privada e o princípio da solidariedade, 

cabendo ao último, a tarefa de servir como nítido fundamento ao abuso do direito. Partindo da 

adoção das cláusulas gerais como forme de oxigenação do ordenamento e do recurso à boa-fé 

objetiva como sistematização dos limites ao exercício dos direitos, o autor afirma ainda que o 

verdadeiro critério do abuso do direito no campo das obrigações “parece localizar-se no 

princípio da boa-fé, pois em todos os atos geralmente apontados como de abuso do direito 

estará presente uma violação ao dever de agir de acordo com os padrões de lealdade e 

confiança, independentemente de qualquer propósito de prejudicar”368. 

A conjugação desses entendimentos reflete em menor grau as discussões doutrinárias e 

posicionamento sobre o tema na doutrina brasileira, o que é comprovado pelo teor do 

Enunciado CJF nº 414, da V Jornada de Direito Civil, que dispõe: “A cláusula geral do art. 

187 do Código Civil tem fundamento constitucional nos princípios da solidariedade, devido 

processo legal e proteção da confiança, e aplica-se a todos os ramos do direito”. 

Já Judith Martins-Costa afirma que nas situações de exercício jurídico admissível a 

boa-fé exerce a função de baliza da ilicitude - conectando de forma funcional e sistematizada 

a proteção às legitimas expectativas e as exigências de probidade e correção no tráfego 

jurídico – e encontra no abuso do direito do artigo 187 do Código Civil o “eixo de um sistema 

de ordenação do exercício jurídico lícito (ou, inversamente, de um sistema de coibição do 

exercício jurídico ilícito), arrumando, em grupos de casos axiologicamente orientados aos 

valores encerrados no sintagma “boa-fé”, hipóteses ainda hoje vistas ao modo disperso e 

desconexo”369. 

                                            
367 MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito: proteção da confiança e limite ao exercício das prerrogativas 

jurídicas no direito privado, cit., p. 245. 

Confira-se também a opinião de Teresa Ancona Lopez: “A teoria da confiança, que tem como fundamento a boa-

fé entre as partes, encontrou na cláusula geral do abuso do direito um abrigo seguro na defesa e efetivação dessa 

relação de confiança”. (LOPEZ, Teresa Ancona. Exercício do direito e suas limitações: abuso do direito, cit., p. 

65). 
368 ROSENVALD, Nelson. Dignidade humana e boa-fé no Código Civil, cit. p. 131. 

Nesse sentido: Enunciado CJF nº 24: Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código 

Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa (I 

Jornada de Direito Civil); Enunciado CJF nº 363: Os princípios da probidade e da confiança são de ordem 

pública, sendo obrigação da parte lesada apenas demonstrar a existência da violação. 
369 MARTINS-COSTA, Judith. Os avatares do abuso do direito e o rumo indicado pela boa-fé, cit., p 80-88. 
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Por derradeiro, cabe aqui trazer o raciocínio de Anderson Schreiber, sustentando que a 

discussão acerca da proximidade dogmática dos tratamentos típicos do exercício inadmissível 

de forma autônoma à boa-fé objetiva ou como espécie de gênero abuso do direito, traduz, no 

fundo, um falso problema, conforme contrários ao artigo 187 do Código Civil, a seguir 

reproduzidos: 

Diante de um direito positivo assim estruturado, faz-se necessário cotejar as noções 

de boa-fé e de abuso do direito, que, ao invés de se anularem, devem coexistir. E, de 

fato, não pode haver dúvida, ao menos à luz do ordenamento jurídico brasileiro, que 

a boa-fé funciona como um dos critérios axiológicos-materiais para a verificação do 

abuso do direito. Em outras palavras, o exercício de um direito será considerado 

abusivo, e portanto vedado, quando se verificar ser contrário à boa-fé objetiva. Ora, 

aqui, nada mais se tem que aquela terceira função que a dogmática germânica atribui 

a boa-fé: a de impedir ou inadmitir o exercício de um direito que lhe seja contrário. 

Como se vê, o abuso do direito aparece, ao mesmo sob este aspecto, como sinônimo 

do exercício de um direito tornado inadmissível por contrariedade à boa-fé. É certo 

que, na expressa dicção do artigo 187, o exercício pode ser ainda tornado 

inadmissível por contrariedade aos bons costumes ou ao fim econômico ou social do 

direito – e também aí haverá abuso do direito. (...) Entre nós, portanto, é possível 

afalar em abuso do direito por violação à boa-fé, sem que aí se esgotem todas as 

espécies de abuso, ou todas as funções da boa-fé370. 
 

Podemos afirmar, então, genericamente, que na função de baliza para averiguação da 

licitude no exercício dos direitos (isto é, num dos critérios do abuso do direito), a boa-fé 

fundamenta a criação de normas de limitação ao exercício de posições jurídicas, como nas 

hipóteses de abuso do direito por venire contra factum proprium, suppressio/surrectio e tu 

quoque, cuja aplicação às relações possessórias será explorada no Capítulo V desse estudo. 

Antes, porém, faz-se necessário um breve estudo de cada um desses tratramento 

típicos de violação à boa-fé objetiva, que caracterizam inequívoco abuso do direito nos termos 

do artigo 187 do nosso Código Civil. 

 

3.4.2.1 Venire contra factum proprium  

 

O instituto do venire contra factum proprium “traduz o exercício de uma posição 

jurídica em contradiação com o comportamento anteriormente pelo exercente”371.  

Segundo Renan Lotufo, o venire contra factum proprium encontra fundamento na 

confiança depositada pela outra parte em determinada ação ou declaração, que posteriormente 

                                            
370 SCHREIBER, Anderson. A proibição do comportamento contraditório. Tutela da confiança e venire contra 

factum proprium. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 109-120. 
371 CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no direito civil, cit., p.742. 
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não pode ser contradita por outra ação ou declaração em sentido contrário em razão da boa-fé 

que embasou a confiança, impedindo a supressão do fato próprio372. 

Nesse sentido também é o magistério de Nelson Rosenvald: 

Com efeito, cuida-se de dois comportamentos, lícitos e sucessivos, porém o primeiro 

(fartum proprium) é contrariado pelo segundo. O fundamento técnico-jurídico do 

instituto não se alicerça na questão da contradição das condutas em si – pois não é 

possível ao direito eliminar as naturais incoerências humanas -, mas na proteção da 

confiança da contraparte, lesada por um comportamento contraditório, posto que 

contrário à sua expectativa de benefício justamente gerada pela palavra do parceiro 

contratual373. 
 

Na qualidade de expressão da boa-fé objetiva, o venire contra factum proprium tem 

por fundamento a proteção da legítima confiança entre as partes e, assim, ao mesmo tempo, 

constituiu critério material da cláusula geral do artigo 187 do Código Civil, configurando o 

abuso do direito pelo exercício abusivo de posições jurídicas. 

Vale dizer que tal entendimento foi encampado pelo Enunciado CJF nº 362, da IV 

Jornada de Direito Civil: “O comportamento contraditório (venire contra factum proprium) 

funda-se na proteção da confiança, tal como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil”. 

Além disso, considerando o objetivo de proteção da confiança entre os titulares de 

determinada relação jurídica, parte da doutrina indica que “há direta vinculação entre a 

solidariedade social e o princípio de proibição ao comportamento contraditório”, pois se 

revela como um instrumento de realização da solidariedade constitucional, que impõe a 

observância da posição alheia na atuação privada. Nesse sentir, o venire contra factum 

proprium não deve se restringir apenas às relações obrigacionais, espraiando sua incidência 

em todas as relações privadas (existenciais e patrimoniais) e ramos do direito, tais como a 

esfera extracontratual e em face da Administração Pública374. 

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem, de fato, aplicado o venire contra 

factum proprium às relações privadas e a outros ramos do direito, ora fundamentando o 

instituto na cláusula geral do abuso do direito em sua função corretiva de comportamentos 

contraditórios, ora de forma autônoma, com esteio no princípio da boa-fé objetiva. 

                                            
372 LOTUFO, Renan. Código Civil Comentado: Parte Geral (arts. 1º a 232), cit., p. 353. 
373 ROSENVALD, Nelson. Dignidade humana e boa-fé no Código Civil, cit. p. 137. 
374 SCHREIBER, Anderson. A proibição do comportamento contraditório. Tutela da confiança e venire contra 

factum proprium, cit., p. 107-108. 

Sobre a aplicação do abuso do direito no âmbito da Administração Pública, confira-se: MARTINS, Ricardo 

Marcondes. Abuso de direito e a constitucionalização do direito privado. São Paulo: Malheiros Editores, 2010; e 

aos agentes púbicos, inclusive do Ministério Público e do Poder Judiciário: NASCIMENTO, Carlos Valder do. 

Abuso do exercício do direito: responsabilidade pessoal. São Paulo: Saraiva, 2015. 
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Nas relações privadas extracontratuais, o STJ utilizou o instituto para responsabilizar 

civilmente o provedor de internet que alegou não possuir meios técnicos suficientes para 

retirar um vídeo ofensivo à imagem e à marca empresarial375. 

No tocante aos direitos reais, o STJ reconheceu, em mais de uma oportunidade, que a 

constituição de hipoteca pelo devedor como garantia à obrigação contraída e, posteriormente, 

a alegação de impenhorabilidade do bem de família pelo próprio devedor (ou pelos sócios da 

pessoa jurídica) em execução hipotecária movida pelo credor caracteriza o venire contra 

factum proprium, autorizando a expropriação do bem376. 

No campo do direito de família, o STJ entendeu que há venire contra factum proprium 

na propositura de ação anulatória de registro civil pelo pai biológico que, mesmo ciente do 

vínculo sanguíneo, permitiu o registro pelo pai registral, que construiu uma relação de 

socioafetividade com a criança377. 

                                            
375 DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. VÍDEOS DIVULGADOS EM SITE DE 

COMPARTILHAMENTO (YOUTUBE). CONTRAFAÇÃO A ENVOLVER A MARCA E MATERIAL 

PUBLICITÁRIO DOS AUTORES. OFENSA À IMAGEM E AO NOME DAS PARTES. DEVER DE 

RETIRADA. INDICAÇÃO DE URL'S. DESNECESSIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO PRECISA DO 

CONTEÚDO DO VÍDEO E DO NOME A ELE ATRIBUÍDO. MULTA. REFORMA. PRAZO PARA A 

RETIRADA DOS VÍDEOS (24 H). MANUTENÇÃO. (....) O provedor de internet não pode alegar incapacidade 

técnica de varredura de conteúdos difamantes, à luz do princípio "venire contra factum proprium", porquanto, 

assim como a ampla liberdade de acesso e o anonimato, a ausência de ferramenta de controle de manifestações 

no ambiente virtual contribui para o incremento de usuários, caracterizando-se como atrativo eficiente de 

usuários às ações de marketing necessária à venda de produtos. Se não houver ferramenta técnica que 

proporcione a solução de problemas, deve a fabricante providenciar uma solução, sob pena de responsabilizar-se 

por eventuais consequências geradas pela falta de controle dos usuários-clientes, os quais fomentam seu lucro. 

(REsp 1306157/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 

24/03/2014). 
376 RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA OFERECIDO EM GARANTIA REAL 

HIPOTECÁRIA. PESSOA JURÍDICA, DEVEDORA PRINCIPAL, CUJOS ÚNICOS SÓCIOS SÃO MARIDO 

E MULHER. EMPRESA FAMILIAR. DISPOSIÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA QUE SE REVERTEU EM 

BENEFÍCIO DE TODA UNIDADE FAMILIAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DA 

IMPENHORABILIDADE PREVISTA EM LEI. ARTIGO ANALISADO: 3º, INC. V, LEI 8.009/1990. 8. Sendo 

razoável presumir que a oneração do bem em favor de empresa familiar beneficiou diretamente a entidade 

familiar, impõe-se reconhecer, em prestígio e atenção à boa-fé (vedação de venire contra factum proprium), a 

autonomia privada e ao regramento legal positivado no tocante à proteção ao bem de família, que eventual prova 

da inocorrência do benefício direto é ônus de quem prestou a garantia real hipotecária. (REsp 1413717/PR, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013) RECURSO 

ESPECIAL. EMPRÉSTIMO. PESSOA JURÍDICA. GARANTIA. HIPOTECA. 

BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE. OUTRA. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. IMPENHORABILIDADE. 

BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO. POSTERIOR. SÓCIO. PESSOA FÍSICA. DESCABIMENTO. 2. Nessa 

hipótese, é descabida a alegação posterior formulada pelas pessoas físicas integrantes do casal de sócios acerca 

de eventual impenhorabilidade de bem de família, razão pela qual inviável a construção interpretativa, na 

espécie, no sentido da desconsideração da personalidade jurídica da empresa garante, sob pena de violação do 

dever de boa-fé objetiva dos contratantes, em especial na sua vertente do princípio da confiança (venire contra 

factum proprium).  

(REsp 1422466/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 13/03/2015). 
377 PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO CIVIL. ANULAÇÃO PEDIDA POR 

PAI BIOLÓGICO. LEGITIMIDADE ATIVA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. PREPONDERÂNCIA.  (...) 
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Além de aplicar o venire contra factum proprium aos vínculos de direito material, o 

STJ analisou a incidência do instituto também às hipóteses de natureza processual civil, 

considerando ofensiva à boa-fé objetiva a alegação de cerceamento de defesa pelo 

indeferimento de novo exame de DNA378 e pela alegação de nulidade por falta de 

intimação379, inclusive no âmbito processual penal, campo em que há vasta aplicação da boa-

fé objetiva pelo STJ380. 

Nas obrigações tributárias entre particulares e a Administração Pública, o STJ possui 

farta jurisprudência reconhecendo a incidência do venire contra factum proprium, consolidada 

na forma de recurso especial representativo de controvérsia nos conflitos envolvendo o 

                                                                                                                                        
4. Nas relações familiares, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado e visto sob suas funções integrativas 

e limitadoras, traduzidas pela figura do venire contra factum proprium (proibição de comportamento 

contraditório), que exige coerência comportamental daqueles que buscam a tutela jurisdicional para a solução de 

conflitos no âmbito do Direito de Família. (REsp 1087163/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 31/08/2011). 
378 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE NOVO EXAME DE DNA. 

AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PARA O MAGISTRADO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA 

BOA-FÉ OBJETIVA. (...) 4. O princípio da boa-fé objetiva veda a atuação contraditória da parte no 

desenvolvimento da relação processual (vedação de venire contra factum proprium). (AgRg no REsp 

1212492/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 

02/05/2014). 
379 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO DO RECURSO ESPECIAL EM OUTRO 

MANDAMUS. DECISÃO PUBLICADA NOS TERMOS EM QUE SOLICITADO PELOS ADVOGADOS 

SUBSCRITORES. PERDA DO PRAZO RECURSAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. 

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ART. 18 DA LEI N. 1.533/51. DECADÊNCIA DA 

IMPETRAÇÃO. 

(...) 3. Quando da interposição do recurso especial contra o acórdão que julgou deserta a apelação em mandado 

de segurança, os advogados subscritores solicitaram expressamente a publicação das decisões em seus nomes, 

sob pena de nulidade. Só por esse fato, o mandado de segurança já não seria cabível, ante a manifesta ausência 

de direito líquido e certo do impetrante, bem como pela ausência de ato ilegal ou abuso de poder, uma vez que 

somente se cumpriu o pleiteado pela parte, sob pena de nulidade. 4. Não se admite, no direito processual 

brasileiro, o venire contra factum proprium. (...) (RMS 29.356/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 13/10/2009)  

No mesmo sentido: RMS 22.514/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

06/02/2007, DJe 18/11/2008. 
380 HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO. INVIABILIDADE DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE. 

PROFISSIONAL QUE FIRMOU TERMO DE COMPROMISSO ELEGENDO A INTIMAÇÃO PELA 

IMPRENSA OFICIAL. PRINCÍPIO DA BOA- FÉ OBJETIVA. INSTITUTO DO NEMO POTEST VENIRE 

CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 

(...) Todavia, impende salientar que um dos alicerces do sistema processual pátrio é o princípio da boa- fé 

objetiva, que obriga todas as partes e interessados no processo a agir com lealdade. Desse modo, exsurge a 

inviabilidade da declaração da nulidade suscitada, o que se revela em consonância com o que vem decidindo esta 

Corte Superior, que, examinando circunstância idêntica à presente, tem deixado de decretar a nulidade arguida, 

por identificar a violação ao princípio da boa-fé objetiva consubstanciado na regra nemo potest venire contra 

factum proprium. (HC 334.626/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 

05/05/2016, DJe 16/05/2016). No mesmo sentido: RHC 49.159/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016. 
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parcelamento tributário381. Nesse caso específico, calha trazer trecho dos fundamentos 

mencionados no acórdão da lavra do Min. Luiz Fux em virtude do enquadramento do 

comportamento contraditório como modalidade de abuso do direito: 

(...) 12. Deveras, o princípio da confiança decorre da cláusula geral de boa-fé 

objetiva, dever geral de lealdade e confiança recíproca entre as partes, sendo certo 

que o ordenamento jurídico prevê, implicitamente, deveres de conduta a serem 

obrigatoriamente observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais 

se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, 

tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da 

solidariedade que deve existir entre ambos. 13. Assim é que o titular do direito 

subjetivo que se desvia do sentido teleológico (finalidade ou função social) da 

norma que lhe ampara (excedendo aos limites do razoável) e, após ter produzido em 

outrem uma determinada expectativa, contradiz seu próprio comportamento, incorre 

em abuso de direito encartado na máxima nemo potest venire contra factum 

proprium (...). 
 

Por fim, também nas relações extracontratuais, tais como na posse exercida pelo Poder 

Público em imóvel particular e o respectivo dever de indenizar382, ou decorrente da 

aposentadoria de servidor público383, o STJ tem se inclinado pela incidência venire contra 

factum proprium como princípio e ético e corretivo do comportamento das partes. 

 

 

                                            
381 PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-

C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PAES. PARCELAMENTO 

ESPECIAL. DESISTÊNCIA INTEMPESTIVA DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA X PAGAMENTO 

TEMPESTIVO DAS PRESTAÇÕES MENSAIS ESTABELECIDAS POR MAIS DE QUATRO ANOS SEM 

OPOSIÇÃO DO FISCO. DEFERIMENTO TÁCITO DO PEDIDO DE ADESÃO. EXCLUSÃO DO 

CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO 

(NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). (REsp 1143216/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 09/04/2010) 

No mesmo sentido: REsp 396.483/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 02/08/2007, DJ 17/12/2007, p. 158. 
382 ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE BEM IMÓVEL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONTRATO 

ADMINISTRATIVO ESCRITO. CONTRATAÇÃO VERBAL. AUSÊNCIA DE DOLO. SÚMULA N. 7 DO 

STJ. DEVER DE INDENIZAR O PERÍODO ANTERIOR AO CONTRATO ESCRITO. VENIRE CONTRA 

FACTUM PROPRIUM. DISPOSITIVO LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS QUE NÃO TÊM FORÇA 

NORMATIVA PARA AFASTAR A CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (AgRg no AREsp 

712.246/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 

25/09/2015). 
383 ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. NEGATIVA DE REGISTRO DE 

APOSENTADORIA COMPULSÓRIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DISTRITAL. ILEGALIDADE. 

INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO POR TEMPO INDETERMINADO MANTIDO POR MAIS DE DUAS 

DÉCADAS E MEIA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS 

PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, DA EFICIÊNCIA E DO SUPRAPRINCÍPIO DO INTERESSE PÚBLICO. 

AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 5. 

No campo ético, a concessão do pleito importa grave violação ao princípio da boa-fé, e ao subprincípio do venire 

contra factum proprium, o qual veda o comportamento sinuoso, contraditório, inclusive nas relações entre a 

Administração Pública e o particular. (RMS 43.683/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015). 
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3.4.2.2 Supressio e surrectio 

 

A suppressio é a “situação do direito que, não tendo sido, em certas circunstâncias, 

exercida durante um determinado lapso de tempo, não possa mais sê-lo por, de outra forma, se 

contrariar a boa-fé”384. Portanto, a inércia do titular do direito no decorrer do tempo invalida o 

seu exercício, por contrariar a boa-fé objetiva na vertente da proteção da confiança385. 

Em ampla acepção, a perda do direito em virtude do não exercício pelo titular também 

poderia caracterizar os institutos da decadência e da prescrição, que fulminam, 

respectivamente, o próprio direito material ou a pretensão de exercê-lo, de acordo com os 

prazos previstos em lei386. 

Entretanto, os institutos da supressio, da decadência e da prescrição não se 

confundem, conforme pontua Nelson Rosenvald: 

A supressio guarda semelhanças com institutos como a prescrição e a decadência, 

pois na base do problema está a discrepância entre uma relação jurídica e a 

efetividade social, adaptando-se aquela em função desta em razão do tempo. Mas as 

distinções são sistematizadas por Karl Larenz. Enquanto na prescrição e na 

decadência os critérios decisivos são o transcurso do tempo e a inatividade do seu 

titular, a supressio demanda a confiança da contraparte, motivada pela inatividade 

do oponente a ponto de lhe trazer a expectativa de que nunca exercitará o direito. 

Por isso que o tempo para a perda do direito não se submete a prazos rígidos387. 
 

A surrectio, por sua vez, faz surgir um direito antes inexistente, mas que na 

efetividade social era tido como presente em razão da atuação humana em consonância com a 

boa-fé objetiva388. 

Segundo Menezes Cordeiro:  

(...) o beneficiário pode encontrar-se numa de duas situações: ou, tendo-se livrado de 

uma adstrição antes existente, recuperou, nessa área, uma permissão genérica de 

                                            
384 CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no direito civil, cit., p.797. 
385 LOTUFO, Renan. Código Civil Comentado: Parte Geral (arts. 1º a 232), cit., p. 353. 
386 É oportuno mencionar o critério eleito por Agnelo Amorim Filho para distinguir a prescrição da decadência. 

Segundo o autor: “Estão sujeitas a prescrição: todas as ações condenatórias e somente e elas; Estão sujeitas a 

decadência (indiretamente, isto é, em virtude da decadência do direito a que correspondem): as ações 

constitutivas que têm prazo especial de exercício fixado em lei; São perpétuas (imprescritíveis): a) as ações 

constitutivas que não têm prazo especial de exercício fixado em lei; e b) todas as ações declaratórias. Várias 

inferências imediatas podem ser extraídas daquelas três proposições. Assim: a) não há ações condenatórias 

perpétuas (imprescritíveis), nem sujeitas a decadências; b) não há ações constitutivas sujeitas a prescrição; C) 

não há ações declaratórias sujeitas a prescrição ou a decadência”. (AMORIM FILHO, Agnelo. Critério cientifico 

para distinguir a prescrição da decadência e para identificar ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais. 

Volume 744/1997, out/1997, p. 749-750). Confira-se, também, à luz do Código Civil de 2002: MOREIRA, José 

Carlos Barbosa. Notas sobre a pretensão e prescrição no sistema do novo Código Civil brasileiro. Revista 

Forense. Volume 366, ano 99. Março-abril/2003, p. 119-126). 
387 ROSENVALD, Nelson. Dignidade humana e boa-fé no Código Civil, cit. p. 139. 
388 LOTUFO, Renan. Código Civil Comentado: Parte Geral (arts. 1º a 232), cit., p. 353. 
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actuação, ou, tendo conquistado uma vantagem particular, adquiriu uma permissão 

específica de aproveitamento, ou seja, um direito subjectivo. A surrectio tem sido 

utilizada para constituição ex novo de direitos subjetivos389. 
 

Sendo assim, tudo leva a crer que “Supressio e surrectio são dois lados de uma mesma 

moeda: naquela ocorre liberação do beneficiário; nesta, a aquisição de um direito subjetivo 

em razão do comportamento continuado. Em ambas, preside a confiança, seja pela fé no não 

exercício superveniente do direito da contraparte, seja pelo credo na excelência do seu próprio 

direito”390. 

O Superior Tribunal de Justiça também tem apreciado com frequência a limitação no 

exercício de posições jurídicas pela boa-fé objetiva na figura da supressio em todos os 

campos do direito privado e ramos do direito, com maior ênfase, é verdade, nas relações 

obrigacionais. 

Nessa tarefa, o STJ decretou a perda do direito do fornecedor ao recebimento de multa 

prevista em contrato de promessa de compra e venda de combustíveis e produtos derivados 

sob a alegação de que o posto de gasolina não adquiriu a quantidade mínima prevista na 

avença391; a perda do direito à correção monetária em contrato em que o credor abdicou do 

reajuste para evitar a majoração da parcela mensal paga pelo devedor, assegurando, com isso, 

a preservação do vínculo contratual por 06 anos392; e a perda do direito ao recebimento de 

                                            
389 CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no direito civil, cit., p. 821. 
390 ROSENVALD, Nelson. Dignidade humana e boa-fé no Código Civil, cit. p. 139-40. 
391 RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS E 

DERIVADOS. APELAÇÃO. REGRA DO ART. 514 DO CPC. ATENDIMENTO. AQUISIÇÃO DE 

QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUTOS. INOBSERVÂNCIA NO CURSO DA RELAÇÃO 

CONTRATUAL. TOLERÂNCIA DO CREDOR. CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO 

DA BOA-FÉ OBJETIVA. INSTITUTO DA SUPPRESSIO. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 3. Segundo o instituto da suppressio, o não exercício de direito por seu titular, no curso da 

relação contratual, gera para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de 

que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação, presente  a possível deslealdade no seu exercício 

posterior. 4. Hipótese em que a recorrente permitiu, por quase toda a vigência do contrato, que a aquisição de 

produtos pelo posto de gasolina ocorresse em patamar inferior ao pactuado, apresentando-se desleal a exigência, 

ao fim da relação contratual, do valor correspondente ao que não foi adquirido, com incidência de multa. Assim, 

por força do instituto da suppressio, não há ofensa ao art. 921 do Código Civil de 1916. (REsp 1374830/SP, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015.  
392 CIVIL. CONTRATOS. DÍVIDAS DE VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGATORIEDADE. 

RECOMPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA. RENÚNCIA AO DIREITO. POSSIBILIDADE. 

COBRANÇA RETROATIVA APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO. NÃO-CABIMENTO. PRINCÍPIO DA 

BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS. SUPRESSIO. 3. Nada impede o beneficiário de abrir 

mão da correção monetária como forma de persuadir a parte contrária a manter o vínculo contratual. Dada a 

natureza disponível desse direito, sua supressão pode perfeitamente ser aceita a qualquer tempo pelo titular. 4. O 

princípio da boa-fé objetiva exercer três funções: (i) instrumento hermenêutico; (ii) fonte de direitos e deveres 

jurídicos; e (iii) limite ao exercício de direitos subjetivos. A essa última função aplica-se a teoria do 

adimplemento substancial das obrigações e a teoria dos atos próprios, como meio de rever a amplitude e o 

alcance dos deveres contratuais, daí derivando os seguintes institutos: tu quoque, venire contra facutm proprium, 

surrectio e supressio. 5. A supressio indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia 

qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a 
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diferenças entre a tarifa contratada e a tarifa de balcão em contrato de locação de automóveis 

que permaneceram na posse da locatária após a extinção do prazo incialmente previsto em 

contrato393. 

Em alguns julgados, o STJ tem fixado os parâmetros para exata conceituação da 

supressio, difrenciando-a do tradicional instituto da prescrição, como na hipótese de discussão 

envolvendo a prescrição da pretensão do representante comercial de receber diferenças de 

comissão e a alegada nulidade de cláusulas que permitiram a redução unilateral e paulatina de 

área de atuação em contrato de representação394. 

No campo do direito das coisas, mais precisamente em relação ao direito de 

vizinhança e às normas de aplicáveis aos condominios edifícios, o STJ reconheceu a 

ocorrência da supressio a um condômino que pretendeu impor ao vizinho uma convenção 

condominial que jamais foi observada na prática e que se encontrava completamente 

desconexa da realidade vivenciada no condomínio395. 

                                                                                                                                        
outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa. (REsp 1202514/RS, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). 
393 DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR PRAZO DETERMINADO. 

NOTIFICAÇÃO, PELA LOCATÁRIA, DE QUE NÃO TERÁ INTERESSE NA RENOVAÇÃO DO 

CONTRATO, MESES ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO APENAS 

PARCIAL DOS VEÍCULOS APÓS O FINAL DO PRAZO, SEM OPOSIÇÃO EXPRESSA DA LOCADORA. 

CONTINUIDADE DA EMISSÃO DE FATURAS, PELA CREDORA, NO PREÇO CONTRATUALMENTE 

ESTABELECIDO. O princípio da boa-fé objetiva exerce três funções: (i) a de regra de interpretação; (ii) a de 

fonte de direitos e de deveres jurídicos; e (iii) a de limite ao exercício de direitos subjetivos. Pertencem a este 

terceiro grupo a teoria do adimplemento substancial das obrigações e a teoria dos atos próprios ('tu quoque'; 

vedação ao comportamento contraditório; "surrectio'; 'suppressio'). O instituto da 'supressio' indica a 

possibilidade de se considerar suprimida uma obrigação contratual, na hipótese em que o não-exercício do 

direito correspondente, pelo credor, gere no devedor a justa expectativa de que esse não-exercício se prorrogará 

no tempo. (REsp 953.389/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/02/2010, DJe 15/03/2010). 
394 CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. REDUÇÃO ZONA DE ATUAÇÃO. REMUNERAÇÃO. ANUÊNCIA 

TÁCITA DO REPRESENTANTE. COMISSÃO. 5. O princípio da boa-fé objetiva torna inviável a pretensão da 

recorrente, de exigir retroativamente valores a título da diferença, que sempre foram dispensados, frustrando uma 

expectativa legítima, construída e mantida ao longo de toda a relação contratual pela recorrida. 

 (REsp 1323404/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 

05/09/2013). No mesmo sentido: “O não uso, por longo tempo, de direito controvertido, não condicionado a 

prévio ato condicionante, da parte do devedor, configura o abandono do direito ("Verwirkung", "supressio"), que 

não se confunde com prescrição, quando, na atividade das partes, a exaustão de eventual direito se evidencia no 

comportamento delas próprias, tomando o bem rumo diverso, com a tolerada negociação com terceiros”. (REsp 

1190899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 07/02/2012). 
395 DIREITO CIVIL. VIZINHANÇA. CONDOMÍNIO COMERCIAL QUE ADMITE UTILIZAÇÃO MISTA 

DE SUAS UNIDADES AUTÔNOMAS. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO POR CONDÔMINO QUE 

CAUSA RUÍDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL FIXADO EM QUANTUM RAZOÁVEL. O 

exercício de posições jurídicas encontra-se limitado pela boa-fé objetiva. (...). A 'suppressio', regra que se 

desdobra do princípio da boa-fé objetiva, reconhece a perda da eficácia de um direito quando este longamente 

não é exercido ou observado. (REsp 1096639/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 09/12/2008, DJe 12/02/2009). 
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Em relação à surrectio, outra faceta, como se viu, da boa-fé objetiva na equação do 

exercício de posições jurídicas e a proteção das legítimas expectativas geradas na parte 

contrária, o STJ proferiu interessante acórdão na seara do direito de família em que 

reconheceu a validade da renúncia ao direito a alimentos por ex-companheiro, todavia 

considerou que a assunção do compromisso informal pelo devedor após a renúncia e o 

pagamento reiterado fazem nascer, ao menos em tese, a obrigação de alimentar, em favor do 

credor396. 

O Tribunal de Justiça de São Paulo tem decidido, igualmente, pela surrectio nas 

relações contratuais estipuladas pelos ex-empregadores em favor de beneficiários que, mesmo 

após o término contratual ou aposentadoria, continuam se utlizando do plano de saúde 

empresarial, mediante o cumprimento de suas obrigações no vínculo extinto397. 

                                            
396 Em princípio, a renúncia impossibilita o pleito de novos alimentos. Mas não impossibilita que a parte a quem 

a renúncia beneficie os preste por liberalidade. Tal liberalidade pode decorrer de uma necessidade isolada, 

durando um ou dois meses, ou de uma necessidade mais duradoura, durando mais tempo. Pode implicar a 

intenção de prestar alimentos apenas nesses momentos de necessidade, ou pode implicar uma obrigação de 

prestá-los sempre. Tudo isso depende de prova. Mas não é vedado, em direito, que a parte que perdeu o direito 

aos alimentos pela renúncia, venha a recuperar esse direito por força de um novo compromisso, assumido pela 

parte contrária. A recuperação pode resultar de um acordo expresso, seja por escrito, seja verbal, ou pode resultar 

de um comportamento reiterado das partes, que pela sua repetição venha a indicar uma intenção duradoura de 

instaurar uma nova relação jurídica. Nos estudos que atualmente têm se multiplicado acerca da boa-fé objetiva 

no âmbito das relações jurídicas de direito civil, muito se fala das três funções exercidas por esse princípio, ou 

seja: a boa-fé objetiva como (i) cânone de interpretação; (ii) norma de criação de deveres jurídicos; e (iii) norma 

de limitação de direitos subjetivos. No julgamento do REsp 953.389/SP (3ª Turma, de minha relatoria, DJe de 

15/3/2010), analisei a terceira função exercida por esse princípio, tecendo as seguintes considerações: A terceira 

função do princípio da boa-fé objetiva limita o exercício de direitos pelas partes, em hipóteses em que tal 

exercício viole o postulado da boa-fé, considerado como um standard jurídico. Pertencem a este terceiro grupo a 

teoria do adimplemento substancial das obrigações e a teoria dos atos próprios (tu quoque; vedação ao 

comportamento contraditório; surrectio; suppressio).(...) A surrectio , finalmente, consubstancia a possibilidade 

de surgimento de um dever contratual originalmente não previsto no instrumento, pelo comportamento reiterado 

das partes no sentido da assunção desse dever. Para a hipótese dos autos assume importância - sempre se 

analisando a matéria, frise-se, em "status assertionis" - o instituto da surrectio. Se efetivamente comprovado pela 

autora que, não obstante sua renúncia aos alimentos manifestada em escritura pública, seu ex-companheiro tenha 

decidido assumir, por vontade própria, reiteradamente, a obrigação de lhe prestar alimentos em valor fixo por 

longo período de D tempo, gerando-lhe a expectativa de que tal postura implicaria uma desistência quanto ao 

efeito liberatório decorrente da renúncia anterior, seria possível, ao menos em princípio, ponderar que esse dever, 

originariamente não previsto no acordo de dissolução da união estável, tenha sido gerado num ambiente de boa-

fé objetiva pós-contratual. Diz-se que isso é possível em princípio porque a existência do comportamento 

reiterado, os motivos desse comportamento, o seu conteúdo, a sua duração, as promessas a ele inerentes, enfim, 

todas as circunstâncias fáticas dos pagamentos alegadamente feitos pelo recorrido são matéria de prova, que não 

pôde ser produzida na origem por força da prematura extinção do processo sem resolução do mérito. Não se está, 

aqui, afirmando que a pensão é devida, ou que seja ineficaz a renúncia. Diz-se apenas que é impossível afirmá-lo 

sem dar à autora a oportunidade de comprovar suas alegações. Não basta, para a solução da causa, sustentar, 

como fez o TJ/SP, que "se houve o alegado acordo verbal e se porventura o réu contribuiu com alguma quantia a 

título de alimentos, tudo indica, o fez por mera liberalidade". O julgamento não pode ser feito com base em 

ponderações se é possível um juízo de certeza. (REsp 1143762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ 

Acórdão Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 26/03/2013) 
397 PLANO DE SAÚDE – EX-EMPREGADO – MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA – APLICABILIDADE DO ART. 30 E NÃO DO ART. 31 DA LEI 9.656/98 – OBSERVÂNCIA, 

TODAVIA, DO INSTITUTO DA SURRECTIO. Nada obstante estar correto o entendimento do magistrado a 
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3.4.2.3 Tu quoque 

 

O tu quoque398 “traduz, com generalidade, o aflorar de uma 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”399. 

Há certa discussão doutrinária sobre a natureza do tu quoque e independência dessa 

figura em relação ao venire contra factum proprium. Isto porque, uma vez aceito que o tu 

qouque reside em um ato anterior de violação da norma e um posterior de invocação da norma 

em seu prórpio favor, restaria configurar a contrariedade de condutas identificada no instituto 

da violação do comportamento contraditório.  

Por essa razão, alguns autores identificam semelhanças entre essas duas expressões da 

boa-fé objetiva, chegando até mesmo a admitir a possibilidade de se considerar o tu quoque 

                                                                                                                                        
quo, quanto à inaplicabilidade do art. 31 da Lei 9.656/98, uma vez que o autor se aposentou em 2001, cerca de 6 

(seis) anos após a rescisão do contrato de trabalho, o fato da ex-empregadora ter arcado com a integralidade do 

pagamento do prêmio, apesar de não obrigada, por período muito superior ao prazo de vinte e quatro meses 

estabelecido na Lei 9.656/98, fez surgir o direito do ex-empregado à manutenção do plano nos mesmo moldes, 

uma vez que a lei substantiva veda o comportamento contraditório. Surrectio caracterizada. Precedentes. 

Sentença reformada. (Relator(a): Alexandre Coelho; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 8ª Câmara de 

Direito Privado; Data do julgamento: 16/03/2016; Data de registro: 22/03/2016). PLANO DE SAÚDE – 

NEGATIVA DE COBERTURA – Recusa de cobertura sob o fundamento de ausência de previsão no rol de 

procedimentos da ANS – Inadmissibilidade – Procedimento devidamente prescrito pelo médico que acompanha 

o paciente para tratamento de sua moléstia oncológica, prescrito como ultima ratio, em razão da recidiva da 

doença – Súmulas nº. 95 e 102 deste E. Tribunal – Consumidor não pode ser privado de usufruir dos avanços da 

medicina, sob pena de violação da finalidade do contrato de assistência à saúde – Necessidade de continuidade 

de tratamento oncológico em hospital especializado fora da base geográfica da área de cobertura do plano de 

saúde – Tratamento iniciado no Hospital AC CAMARGO – Ulterior negativa de cobertura para prossecução do 

tratamento quimioterápico em referido nosocômio, sob alegação de que não pertence à rede credenciada do 

plano – Impossibilidade – Afronta à boa-fé – Surrectio – Ampliação do conteúdo obrigacional mediante o 

surgimento de prática de condutas não previstas no contrato, que implicam na estabilização de sua manutenção – 

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor impõe interpretação do contrato de forma mais favorável ao 

usuário do serviço – Negativa de cobertura que se mostra abusiva, pondo em risco o próprio objeto da avença, 

qual seja, a manutenção da vida e da saúde do paciente – Necessidade de cobertura integral do procedimento 

prescrito no Hospital AC CAMARGO por lá ter-se dado o início do tratamento – DANOS MORAIS – 

Ocorrência – Circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento – Negativa que agrava a situação de aflição 

psicológica e de angústia que acomete o paciente - Indenização devida – Precedentes STJ – Decisão mantida – 

Recurso improvido. (Relator(a): Fábio Podestá; Comarca: Regente Feijó; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito 

Privado; Data do julgamento: 16/04/2015; Data de registro: 17/04/2015). 
398 Na explicação de Anderson Schreiber: “Tu quoque, Bruts, tu quoque, fili mili? – é, no original, a indagação 

que se atribui a Julio César, em 44 a.C., ao reconhecer entre aqueles que haviam conspirado para o seu 

assassinato, Marco Júnio Bruto, a quem considerava como um filho. Tu quoque significa, literalmente, “até tu”, 

“também tu”, e é expressão universalmente consagrada como forma de designar espanto, surpresa, decepção com 

a atuação inconsistente de certa pessoa”. (SCHREIBER, Anderson. A proibição do comportamento 

contraditório. Tutela da confiança e venire contra factum proprium, cit., p. 182. 
399 CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no direito civil, cit., p.837. 

Renal Lotufo afirma que o tu quoque refere-se a presença do abuso do direito quando o violador da norma 

pretende exercer a situação jurídica que tal norma confere, concretizada através da exceção do contrato não 

cumprido. Por isso diz-se que a tu quoque não se socorre de modo imediato da boa-fé, por já ter um sinalagma na 

relação com determinação precisa dos deveres, incidindo apenas nas pertubações materiais (e não formais) da 

relação contratual. (LOTUFO, Renan. Código Civil Comentado: Parte Geral (arts. 1º a 232), cit., p. 353-354). 
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como uma subespécie de venire contra factum proprium, ressalvadas as diferenças entres 

esses institutos400. 

Todavia, apesar de aceitar tal classificação, Menezes Cordeiro explica que 

diferentemente do venire contra factum proprium “no tu quoque a contradição não está no 

comportamento do titular-exercente em si, mas nas bitolas valorativas por ele utilizadas para 

julgar e julgar-se”401. 

No mesmo sentido, Nelson Rosenvald afirma que:  

(...) no tu quoque a contradição não reside nas duas condutas em si, mas na adoção 

indevida de uma primeira conduta que se mostra incompatíivel com o 

comportamento posteior. Isto é, há uma injustiça da valoração que o indivíduo 

confere ao seu ato e, posteriormente, ao ato alheio402. 
 

A crítica à concepção que sustenta a existência de uma distinção tão relevante entre o 

venire contra factum proprium e o tu quoque, a ponto de impedir que se considerem 

relacionados, está no fato desses autores diferenciarem este último como uma expressão da 

má-fé do titular403, parecendo “dirigi-lo mais à sanção de quem o pratica, do que à proteção da 

confiança depositada por outras pessoas na sua coerência”404. 

Como expressão da boa-fé objetiva, o tu quoque tem subsidiado deciões judiciais em 

todos os campos do direito privado e ramos do direito com ou sem aproximação com o venire 

contra factum proprium. 

Como exemplo, cita-se o acordão proferido pelo STJ no caso de um devedor que 

escaneou sua assinatura na nota promissória, alegando, ato contínuo, a nulidade do título por 

defeito formal405, a decisão reconhecendo o instituto na alegação de nulidade por falta de 

                                            
400 Nesse sentido: SCHREIBER, Anderson. A proibição do comportamento contraditório. Tutela da confiança e 

venire contra factum proprium, cit., p. 184; CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no direito civil, cit., 

p.843. 
401 CORDEIRO, António Menezes. Da boa fé no direito civil, cit., p.843. 
402 ROSENVALD, Nelson. Dignidade humana e boa-fé no Código Civil, cit. p. 142. 
403 DANTAS JUNIOR, Aldemiro Rezende. Teoria dos atos próprios no princípio da boa-fé. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 379-380. 
404 SCHREIBER, Anderson. A proibição do comportamento contraditório. Tutela da confiança e venire contra 

factum proprium, cit., p. 184. 
405 RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO 

DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. ASSINATURA ESCANEADA. DESCABIMENTO.  INVOCAÇÃO 

DO VÍCIO POR QUEM O DEU CAUSA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. APLICAÇÃO 

DA TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS SINTETIZADA NOS BROCARDOS LATINOS 'TU QUOQUE' E 

'VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM'. 5. Vício que não pode ser invocado por quem lhe deu causa. 6. 

Aplicação da 'teoria dos atos próprios', como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada nos 

brocardos latinos 'tu quoque' e 'venire contra factum proprium', segundo a qual ninguém é lícito fazer valer um 

direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons 

costumes e a boa-fé. (REsp 1192678/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 26/11/2012). 
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intimação no âmbito do processo penal406 e de titular de serventia judicial que alegou violação 

de seu direito líquido e certo ao ser afastado de suas funções com a finalidade de apurar 

denúncias de diversos crimes que, supostamente, teria cometido contra a Administração 

Pública407. 

 

3.4.3 O dano e a sanção no contexto do exercício abusivo de posições jurídicas 

 

A cláusula geral de abuso do direito inserta no artigo 187, do Código Civil, além de 

encampar o fundamento de controle objetivo sobre o exercício abusivo de posições jurídicas, 

constitui fundamento de responsabilidade civil objetiva por abuso do direito. 

Cabe reproduzir, aqui, o que foi dito no item 3.4 deste trabalho, vez que tal 

entendimento é objeto do Enunciado 539, da VI Jornada de Direito Civil, que dispõe: “O 

abuso de direito é uma categoria jurídica autônoma em relação à responsabilidade civil. Por 

isso, o exercício abusivo de posições jurídicas desafia controle independentemente de 

dano”408. 

                                            
406 PENAL E PROCESSO  PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE OITIVA DAS 

TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DOS ACUSADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE 

RELATIVA. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC. 

POSSIBILIDADE. 3. A ausência de intimação pessoal do réu para a audiência de oitiva da  testemunha de 

acusação, determinada pelo próprio Juízo, não gera nulidade, se o seu defensor foi intimado em audiência e 

dispôs de tempo suficiente para localização do réu e formulação de perguntas (REsp  601.106/PR,  Rel.  Ministro  

Gilson  Dipp,  Quinta  Turma, DJ 29/08/2005). 4. Os ditames da boa-fé objetiva, especificamente, o tu quoque, 

encontra  ressonância  no artigo 565 do Código de Processo Penal, ao dispor  que  não  cabe a arguição de 

nulidade pela própria parte que lhe deu causa ou que tenha concorrido para a sua existência (RHC 63.622/SC,  

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/10/2015). (RHC 51.017/SP, Rel. Ministro 

NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 21/03/2016). 
407 RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - TITULAR DE 

SERVENTIA JUDICIAL SUSPENSO PREVENTIVAMENTE - LEGALIDADE - AUTO-TUTELA DA 

MORALIDADE E LEGALIDADE - APLICAÇÃO DA TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS (TU QUOQUE) - 

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 3. Alegar o recorrente que o afastamento de suas funções, bem 

como a devida apuração dos fatos em face a fortes indícios de cometimento de crimes contra a administração, 

inclusive já com a quebra do sigilo bancária decretada, fere direito líquido e certo, é contrariar a lógica jurídica e 

a razoabilidade. A bem da verdade, essa postura do recorrente equivale ao comportamento contraditório - 

expressão particular da teoria dos atos próprios -, sintetizado no anexim tu quoque, reconhecido nesta Corte nas 

relações privadas, mas incidente, também, nos vínculos processuais, seja no âmbito do processo administrativo 

ou judicial. (RMS 14.908/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

06/03/2007, DJ 20/03/2007, p. 256). 
408 A justificativa do referido enunciado expõe de maneira mais clara essa “dupla faceta” do abuso do direito em 

nosso ordenamento jurídico, em que pese a crítica em relação a sua conceituação como ato ilícito “A indesejável 

vinculação do abuso de direito a responsabilidade civil, consequência de uma opção legislativa equívoca, que o 

define no capítulo relativo ao ato ilícito (art. 187) e o refere especificamente na obrigação de indenizar (art. 927 

do CC), lamentavelmente tem subtraído bastante as potencialidades dessa categoria jurídica e comprometido a 

sua principal função (de controle), modificando-lhe indevidamente a estrutura. Não resta dúvida sobre a 

possibilidade de a responsabilidade civil surgir por danos decorrentes do exercício abusivo de uma posição 

jurídica. Por outro lado, não é menos possível o exercício abusivo dispensar qualquer espécie de dano, embora, 



 129 

Deste modo, conclui-se que a diferença reside no fato de que não há responsabilidade 

civil sem dano. Assim, havendo dano patrimonial/extrapatrimonial a ser 

indenizado/compensado pelo titular de determinada posição jurídica, estará presente o dever 

de indenizar nos termos do artigo 927, e seguintes, do Código Civil, pela prática de ato que 

exceda manifestamente os limites previstos na cláusula geral do abuso do direito409. 

Por outro lado, o abuso do direito pelo exercício abusivo de posição jurídica 

caracteriza hipótese de ilicitude pela prática de atos contrários ao direito e, não mais, 

necessariamente, danosos, como impunha a superada vinculação da ilicitude ao dano e, 

consequentemente, ao dever de indenizar410.  

Existem outros entendimentos que parecem não divergirem desta orientação, porém 

denominam dano, o ato contrário ao direito que causaria uma espécie de “dano ao 

ordenamento jurídico” e, por decorrência, à toda coletividade. Nessa linha, a doutrina clássica 

de José Calvo Sotelo afirma que abuso de direito pressupõe um dano a alguém, seja um 

terceiro, seja a sociedade, seja o próprio jurídico. Porém, tal dano não caracteriza uma lesão 

ao interesse alheio passível de reparação, mas sim um interesse protegido pela norma 

jurídica411. 

Entre nós, pode-se extrair essa mesma conclusão da obra de Antonio Junqueira de 

Azevedo ao sustentar a existência de uma nova categoria de dano, o dano social. Para o autor, 

“um ato, se doloso ou gravemente culposo, ou se negativamente exemplar, não é lesivo 

                                                                                                                                        
ainda assim, mereça ser duramente coibido com respostas jurisdicionais eficazes. Pode haver abuso sem dano e, 

portanto, sem responsabilidade civil. Será rara, inclusive, a aplicação do abuso como fundamento para o dever de 

indenizar, sendo mais útil admiti-lo como base para frear o exercício. E isso torna a aplicação da categoria 

bastante cerimoniosa pela jurisprudência, mesmo após uma década de vigência do código. O abuso de direito 

também deve ser utilizado para o controle preventivo e repressivo. No primeiro caso, em demandas inibitórias, 

buscando a abstenção de condutas antes mesmo de elas ocorrerem irregularmente, não para reparar, mas para 

prevenir a ocorrência do dano. No segundo caso, para fazer cessar (exercício inadmissível) um ato ou para impor 

um agir (não exercício inadmissível). Pouco importa se haverá ou não cumulação com a pretensão de reparação 

civil”. 
409 Na lição clássica de Martinho Garcez Neto, “O dano é, portanto, o pressuposto central da responsabilidade 

civil, tanto que a ação antijurídica imputável não é punível se não ocasiona dano. É bastante considerar que a 

responsabilidade civil concretiza-se na reparação, e na falta de dano não haveria o que reparar”. (GARGEZ 

NETO, Martinho. Responsabilidade civil no direito comparado, cit., p. 148). 
410 A autora ressalva o entendimento ainda equivocado que ainda resiste na doutrina, consignando: “O certo é, 

porém, que, na doutrina majoritária civilista, abuso, culpa, dano patrimonial e responsabilidade civil subjetiva 

parecem ainda ser institutos indissociáveis, não se trabalhando, nem na doutrina, nem na jurisprudência, a 

distinção conceitual e funcional entre ilicitude civil (como contrariedade ao ordenamento jurídico) e culpa como 

violação de dever jurídico que o agente podia e devia observar). (MARTINS-COSTA, Judith. Os avatares do 

abuso do direito e o rumo indicado pela boa-fé, cit., p. 72-73). 
411 Nas palavras do autor: “Por lo tanto, será abuso del derecho el uso de um derecho, objetivamente legal, que 

ocasiona um daño em forma inmoral o antissocial.” (SOTELO, José Calvo. La doctrina del abuso del derecho 

como limitación del derecho subjetivo, cit., p. 68 e 130). 
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somente ao patrimônio material ou moral da vítima, mas sim, atinge toda a sociedade, num 

rebaixamento imediato do nível de vida da popualação. Causa dano social”412. 

Em que pese o enquadramento do dano social como elemento indispensável da 

responsabilidade civil, é certo que a releitura do ato ilícito de forma desvinculada ao dano, 

conforme retro mencionado, permite a colocação do dano social como expressão de um 

“dano ao ordenamento jurídico”, ou seja, a violação de um interesse protegido pela norma 

jurídica, que na espécie se traduz pelo interesse de toda a coletividade. 

Da mesma forma, pode-se objetar que o dano social só poderia ser juridicamente 

reprimido se decorrente de conduta intencional do autor, isto é, fruto de um ato ilícito 

subjetivo. Todavia, a função de desestímulo da pena civil tratada no âmbito da 

responsabilidade civil – que necessariamente não precisa ser uma indenização, visto que há 

possibilidade de “resultar na supressão de uma determinada situação jurídica até então 

favorável ao potencial ofensor” – pode ser aplicada aos ilícitos objetivos, já que ela “servirá 

para deter comportamentos completamente privados de utilidade social, a fim de excluir a sua 

reiteração no futuro”413. 

Desse entendimento não destoa o próprio Antonio Junqueira de Azevedo ao firmar que 

“o desestímulo é cabível ainda que se fique exclusivamente no campo da responsabilidade 

civil objetiva”, em função dos atos negativamente exemplares também causarem um 

rebaixamento do nível coletivo de vida414. 

Em tese, portanto, o dano social guarda similitude como a violação do interesse 

coletivo protegido pela norma jurídica e, ainda que não se trate o abuso do direito apenas de 

uma cláusula geral responsabilidade civil objetiva, mas também, e efetivamente, de uma 

cláusula de controle do exercício abusivo de posições jurídicas, como visto anteriormente, 

suas peculiaridades e efeitos emprestam aplicabilidade ao instituto em comento, 

                                            
412 AZEVEDO, Antonio Junqueira. Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o dano social. 

In: Novos estudos e pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 380.  

Sobre o tema, confira-se a opinião de Luciano de Camargo Penteado: “Nas hipóteses em que ferir direito de 

outra pessoa, direito difuso, segurança, saúde, patrimônio histórico, o proprietário descumpre o valor social da 

propriedade e sujeita-se às sanções pela prática de um ato ilícito indenizativo". (PENTEADO, Luciano de 

Camargo. Sistema e direito privado: panorama histórico e perspectivas para uma racionalidade construtiva, 

cit., p. 64). 
413 ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. São Paulo: Atlas, 

2013, p. 60-189. 
414 Segundo o autor, no âmbito da responsabilidade civil, “os danos sociais são causa, pois, de indenização 

punitiva por dolo ou culpa grave, especialmente, repetimos, se atos que reduzem as condições coletivas de 

segurança, e de indenização dissuasória, se atos em geral de pessoa jurídica, que trazem uma diminuição do 

índice de qualidade de vida da população”. (AZEVEDO, Antonio Junqueira. Por uma nova categoria de dano na 

responsabilidade civil: o dano social, cit., p. 380-381). 
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principlamente no tocante à pena civil de supressão de situação jurídica ao autor do ato 

abusivo. 

A doutrina que enxerga no abuso do direito uma cláusula de controle do exercício 

abusivo de posições jurídicas, de conteúdo puramente objetivo, explora com frequência a 

desnecessidade do dano – em sentido clássico, moral ou material – para sua configuração, 

admitindo amplamente que a conduta do titular do direito merece receber uma sanção do 

ordenamento jurídico, ainda que não tipificada expressamente em uma norma jurídica de 

caráter sancionatório. 

Nesse sentido, Sérgio Cavalieri Filho afirma que:  

(...) a ilicitude configuradora do abuso do direito pode ocorrer sem que o 

comportamento do agente cause dano a outrem. Nem por isso essa ilicitude será 

desprovida de sanção. O ordenamento jurídico muitas vezes admite sanções distintas 

da obrigação de indenizar. Ora a sanção será a nulidade do ato, ora a perda de um 

direito processual ou material, e assim por diante415. 
 

Dentre elas, podemos citar a não-aplicação de regra jurídica processual, conforme 

sustentado por Bruno Miragem416. 

Segundo Giovanni Ettore Nanni, a escolha da sanção pode ficar ao prudente arbítrio 

do juiz, podendo aplicar aquela que lhe parecer mais eficaz ao caso concreto, vez que não há 

determinação legal de sanções específicas417. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
415 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, cit., p. 144. 
416 MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito: proteção da confiança e limite ao exercício das prerrogativas 

jurídicas no direito privado, p. p. 193. 
417 NANNI, Giovanni Ettore. Abuso do direito, cit., p. 759. 

É nesse sentido, também a lição de Cunha de Sá, ao firmar que “O que vale dizer é que sanção do acto abusivo é 

variável e deve ser determinada, consequentemente, caso por caso”. (CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso 

do direito, cit., p. 647). 
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4 AS RELAÇÕES JURÍDICAS POSSESSÓRIAS 

 

4.1 A posse no direito romano e no período medieval 

 

O estudo da evolução da posse no direito romano, inclusive em relação às conjecturas 

sociais e econômicas de determinado momento histórico, apesar de não fixado de forma 

definitiva, deve-se, principalmente, aos juristas que se dedicaram sobre o tema a partir do 

século XIX, com base na descoberta de textos que permitiram a doutrina a diferenciar a teoria 

reunida no Corpus Iuris Civilis, identificando o que foi originalmente elaborado no período 

clássico e o que era fruto das modificações advindas na era pós-clássica (glossemas) e 

justinianéia (interpolações)418. 

Essas alterações demonstram que o direito romano não produziu uma concepção 

unitária da posse, que apresentava inúmeras e significativas diferenças no decorrer de sua 

evolução, a justificar, de igual modo, as diferentes teses defendidas pelos juristas do século 

XIX419. 

As maiores contribuições do período clássico a esse desiderato estão na diferenciação 

teórica da posse, como fato distinto da propriedade; na construção da teoria possessória a 

partir dos elementos objetivo (corpus) e subjetivo (animus); e, notadamente, na tutela do fato 

da posse para proteção possessória dos possuidores que dispunham de concessões de terras 

públicas no interior das cidades de forma totalmente desvinculada do direito de 

propriedade420. 

Sobre o tema, José Carlos Moreira ALVES afirma que no período pré-clássico os 

romanos diferenciavam o senhorio de fato sobre a coisa (possessio), do senhorio de direito 

(postestas, mancipium, dominium), sem, todavia, fazê-lo entre a posse e a detenção421. 

Conforme Eusebio de Queiroz Lima, “Entre os romanos, a única fórma de posse 

reconhecida pelo direito era – o estado de facto – correspondente ao dominio, isto é, o poder 

                                            
418 ALVES, José Carlos Moreira. Posse: introdução histórica. Volume 1. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1985, p. 

6. 
419 Idem, p. 7. 
420 OLIVEIRA, Francisco Cardozo. Hermenêutica e tutela da posse e da propriedade. Rio de Janeiro: Forense, 

2006, p. 77/82. 
421 ALVES, José Carlos Moreira. Posse: introdução histórica, cit., p.14. 
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physico exercido por uma pessoa sobre uma cousa corpórea, com a intenção de havel-a como 

própria”.422. 

Portanto, ao diferenciar o poder de fato sobre a coisa do direito poder de direito, o 

direito romano deu o primeiro passo para a distinção teórica entre os institutos da posse e da 

propriedade423. 

Mais tarde, os últimos juristas clássicos do Império, estruturaram dogmaticamente os 

elementos da posse, divididos em elemento objetivo (poder de fato sobre a coisa; possessio 

corpore) e elemento subjetivo (vontade de ter a coisa de modo livre e exclusivo; animus 

possidendi). 

De acordo com Manuel Rodrigues, em obra clássica da doutrina portuguesa, a 

intepretação dos textos romanos por Savigny encontra no animus possidendi a qualificação 

especial de vontade que eleva a relação física com a coisa ao patamar de posse. Em 

contrapartida, Ihering afirma que a vontade era indiferente na relação possessória, 

diferenciada da detenção pela regra de direito424. 

Ainda conforme a lição de Manuel Rodrigues, as interpretações de Savigny e de 

Ihering não foram aceitas pacificamente, tendo os romanistas formulado outras linhas de 

raciocínio interpretativo, tal qual Salvatore Riccobono, que estruturou a relação possessória 

no direito romano em três grupos: possessio naturalis, possessio civilis e possessio ad 

interdicta425. 

Em resumo, essa classificação distingue a detenção e duas espécies de posse: a posse 

civil (reconhecida pelo ius civile) e a posse honorária (aceita pelo ius honorarium)426, sendo 

certo também que os romanos passaram a distinguir a propriedade, a posse e a detenção: “A 

propriedade é um direito, sendo tutelada por ações reais (actiones in rem); posse e detenção 

são fatos, e a apenas a primeira é ocasionalmente (ex ocasione) susceptível de proteção por 

interditos possessórios”427. 

                                            
422 LIMA, Eusebio de Queiroz. Conceito de domínio posse segundo o Código Civil brasileiro. Rio de Janeiro: 

Officinas Gráficas do Jornal do Brasil, 1917, p. 56 
423 “No que tange ao elemento denominado animus possidendi anotamos que não existia originalmente nas 

fontes romanas, tendo sido fruto da elaboração jurisprudencial.” (FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Posse e ações 

possessórias: fundamentos da posse. Curitiba: Juruá, 1994, p. 37-39). 
424 RODRIGUES, Manuel. A posse: Estudo de direito civil português. 3ª Ed. Revista, anotada e atualizada por 

Fernando Luso SOARES. Coimbra: Livraria Almedina, 1980, p. 50-51. 
425 RODRIGUES, Manuel. A posse: Estudo de direito civil português, cit., p. 51-52. 
426 ALVES, José Carlos Moreira. Posse: introdução histórica, cit., p. 24-25. 
427 Idem, p. 22. 
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A possessio naturalis era a expressão reservada à detenção para identificar a posse 

desprovida de animus possidendi, isto é, consistente apenas na apreensão meramente material 

da coisa independentemente de qualquer qualificação jurídica, não comportando efeitos civis 

(não abrangida pelo ius civile ou ius honorarium)428, ressalvada a possibilidade de utilização 

indireta pelo detentor de um interdito possessório, por meio da actio iniuriarum, para afastar a 

turbação da posse praticada contra o próprio detentor429. 

De acordo com Pontes de Miranda: 

(...) no direito romano, o corpus, não era elemento autônomo, não bastava, por si só, 

ao suporte fático, razão por que a naturalis possessio não tinha eficácia jurídica. Não 

tinha eficácia jurídica, porque: o suporte fático, com o corpus só, não estaria 

completo; não estando completo, não entraria no mundo jurídico, fazendo-se fato 

jurídico, não sendo fato jurídico, não podia ter efeitos jurídicos. Enquanto a 

naturalis possessio persistia só, não era fato jurídico stricto sensu; não podia ter 

eficácia jurídica430. 
 

A possessio civilis se baseava na ideia de justa causa da posse e encontrava respaldo 

no ius civile para aquisição imediata da propriedade (por occupatio ou traditio) ou mediata 

(por usucapio), fundamentada na função econômico-social do direito reconhecido.”431. Ainda 

sobre a possessio civilis, Moreira Alves esclarece que, além dos elementos objetivo (possessio 

corpore) e subjetivo (animus possidendi), a posse era acrescida de um elemento jurídico, 

consistente na causa com aptidão para aquisição do domínio, que representava condição 

“fundamental para a produção das consequências substanciais da posse, como o usucapião, a 

aquisição de frutos e a utilização da actio publiciana”432. 

A possessio ad interdicta (ou apenas possessio) constituía uma mera relação de fato 

entre o elemento objetivo (possessio corpore) e subjetivo (animus possidendi), reconhecida e 

protegida pelos interditos possessórios somente no âmbito do ius honorarium, vez que não 

reconhecida pelo ius civile por lhe faltar a causa jurídica. Portanto, Moreira Alves afirma que 

“A possesseio naturalis (detenção) e a possessio interdicta (posse do ius honorarium) são 

                                                                                                                                        
Nesse sentido: LOTUFO, Renan. Da exceção de domínio no direito possessório brasileiro. In: Posse e 

propriedade: doutrina e jurisprudência. Coordenador: Organizador: Yussef Said CAHALI. São Paulo: Saraiva, 

1987, p. 687-689. 
428 FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Posse e ações possessórias: fundamentos da posse, cit., p. 38. 
429 ALVES, José Carlos Moreira. Posse: introdução histórica, cit., p. 25-26. 
430 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo X. Direito das coisas: posse. 2ª Edição. Campinas: 

Bookseller, 2001, p. 75.  
431 FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Posse e ações possessórias: fundamentos da posse, cit., p. 38. 
432 ALVES, José Carlos Moreira. Posse: introdução histórica, cit., p. 26. 
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meras res facti; a possessio civilis (posse do ius civile) é constituída de dois elementos de fato 

e de um elemento de direito (a causa)”433. 

A origem da possessio ad interdicta reconhecida pelo ius honorarium era a proteção 

conferida na Roma antiga ao ager publicus434, isto é, ao possuidor de terras públicas, cuja 

situação possessória era tutelada pelos interditos possessórios, de provável caráter 

administrativo, “tendo em vista que a ager era objeto do domínio das civitas e apenas 

permitida ou concebida para usos privados”435. 

A legitimidade ativa para defesa da posse por meio dos interditos proibitórios era 

conferida apenas na possessio ad interdicta, ou seja, ao sujeito que tivesse o poder de fato 

sobre a coisa (elemento objetivo; possessio corpore) e a vontade de possuí-la de forma livre e 

                                            
433 ALVES, José Carlos Moreira. Posse: introdução histórica, cit., p. 26-27. 
434 De acordo com Eusébio de Queiroz LIMA, “o sólo romano compunha-se do dominio publico e das 

propriedades privadas, ager publicus e ager privatus. Sómente este ultimo estava sujeito ao domínio dos 

cidadãos. Quanto ao primeiro, os particulares podiam ocupal-o por partes, cultival-o e perceber-lhe os fructos. 

Essa occupação não lhes dava a propriedade, nem, por consequencia, as acções reaes que a garantiam. Era, 

entretanto, indispensavel proteger essas occupações contra aggressões arbitrarias. E, assim, intervinha o pretor, 

cobrindo-as com um interdictum, ora para manter na posse o occupante, quando turbado, ora para lh’a fazer 

recuperar, quando despojado dela.” (LIMA, Eusébio de Queiroz. Conceito de domínio posse segundo o Código 

Civil brasileiro, cit., p. 56). 
435 “As fontes criadoras das situações fáticas eram as seguintes: a) ager occupatorius – terreno do Estado, cuja 

concessão era sempre revogável e para o seu gozo privado estava sujeito ao pagamento de uma quantia em 

dinheiro periodicamente; b) ager quaestorius – terreno do Estado concedido aos privados mediante lotes venda e 

controle dos questores, gerando como efeito a atribuição aos privados de um direito desfrutador correspondente, 

a quanto parece, de vectigal; c) ager vectigales – terreno do Estado, município ou de uma colônia, concedido aos 

privados através de locações qüinquenais e depois transformadas em irrevogáveis, até que o vectigal periódico 

ao qual eram sujeitos, viesse regularmente a ser pago (dentre outros cados semelhantes)”. (FIGUEIRA JUNIOR, 

Joel Dias. Posse e ações possessórias: fundamentos da posse, cit., p. 38).  

Nesse ponto, Menezes CORDEIRO esclarece que o direito romano conheceu inicialmente duas figuras: o usus e 

a possessio do ager publicus. O usus correspondia ao efetivo controle material da coisa que, prolongado por dois 

anos, consumava a aquisição pela usucapião. O ager publicus correspondia aos terrenos que, por consquista, 

Roma foi tomando, fora da cidade. Segundo o autor, “Juridicamente, a propriedade só era possível dentro do 

perímetro de Roma. As conquistas exteriores ficavam como que numa situação de propriedade pública. Porém, o 

seu aproveitamento era individual: o ager publicus era concedido em parcelas, a cidadãos interessados, para que 

se procedesse ao seu aproveitamento. Assim surgiram posições, de início precárias, mas que, com o tempo, 

vieram a consolidar-se e a granjear esquemas jurídicos de protecção. Tais esquemas foram sendo concedidos 

pelo pretor, na base de sua auctoritas, através dos interdicta. Um interdictum era uma injunção, que hoje 

diríamos de tipo administrativo, e que impunha ou proibia um determinada actuação. Com o tempo, constituiu-se 

um conjunto concatenado de interdicta possessórios, que asseguaram a tutela em geral. O usus e a possessio do 

ager publicus vieram a sofrer uma certa aproximação. Por um lado, houve uma evolução terminológica: o termo 

usus perdeu tecnicidade jurídica, vindo a ser substituído pela expressão possessio. Como, porém, se tratava de 

uma figura consagrada pelo Direito civil e boa para alcançar o domínio, por usucapião, passou a ser conhecida 

como possessio civilis ou possessio ad usucapionem. Por seu turno, a possessio agri public, mercê do particular 

tipo de protecção que originava, veio a ser referida como possessio ad interdicta. Pois bem: com o tempo, as 

noções aproximaram-se: à possessio civilis foi conferido um nível de protecção interdictal, enquanto à possessio 

ad interdicta, com a generalização do dominium, foram abertas as portas da usucapio. (CORDEIRO, António 

Menezes. A posse: perspectivas dogmáticas atuais. Coimbra: Livraria Almedina, 1997, p. 15-16). 
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exclusiva (elemento subjetivo; animus possidendi), independentemente de boa ou má-fé do 

possuidor436. 

Desse modo, não haveria possibilidade de utilização dos interditos possessórios nos 

casos de derivação da posse, tais como o precarista, o credor pignoratício e o sequestratário, já 

que, nessas hipóteses, o ius civile os considerava apenas detentores da coisa em razão da 

ausência do animus possidendi. Todavia, excetuando a regra, as decisões pretorianas 

atribuíam a legitimidade ativa aos referidos sujeitos para propositura dos interditos, dando 

origem à chamada posse anômala (casos anômalos de posse)437, também identificada como o 

verdadeiro embrião do desmembramento da posse no direito romano em posse do ius civile e 

do ius honorarium438. 

Na lição de Francisco Cardozo Oliveira, a tutela do fato da posse é a grande 

contribuição dos romanos em matéria possessória, já que, na origem, o direito romano 

protegia a posse meio dos interditos para a sua conservação (interdicta retinendae 

possessionis causa) ou sua recuperação (interdicta recuperandae possessionis causa), dentre 

outros439, independentemente de qualquer relação com o direito de propriedade440.  

                                            
436 FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Posse e ações possessórias: fundamentos da posse, cit., p. 38. 
437 “A justificativa histórica e prática para tal peculiaridade, no tocante ao precarista, encontra suas origens nas 

concessões de terras efetuadas pelos nobres proprietários da antiga Roma (patrícios), aos seus clientes, 

semelhantes às concessões da ager publicus e, assim, como estas, apesar da possibilidade de serem revogadas, na 

prática, raramente ocorria; quanto ao credor pignoratício, a tutela é reconhecida tendo em vista o próprio 

interesse do possuidor a ter consigo a coisa penhorada para a garantia do crédito; com referência ao 

sequestratário, a proteção possessória era oportuna até que fosse resolvida a controvérsia relacionada com a 

coisa que lhe teria sido conferida em depósito. Fora das hipóteses mencionadas, não era conferida tutela 

interdital e, conseqüentemente, os sujeitos sem legitimidade ativa seriam aqueles que detivessem a coisa de fato 

com a ausência do animus possidendi, como nos casos do depositário, comodatário e locatário, cujas situações 

eram classificadas nas fontes romanas como possessione esse ou também possessio. Por outro lado, a 

legitimidade passiva era atribuída aos sujeitos em nome dos quais possuíam, tais como o depositante, o 

comodante, o locador e o nu-proprietário”. (FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Posse e ações possessórias: 

fundamentos da posse, cit., p. 39). 
438 “Nesses casos, há duplicidade de posses heterogêneas: posse do ius honorariume posse do ius civile, cada 

qual com sua causa própria, e de natureza, intensidade e eficácia diferentes. Por isso mesmo, ambas podem 

ocorrer na mesma pessoa, o que se sucede, por exemplo, se o credor pignoratício entrega a coisa ao devedor a 

título precário: este, que em virtude do penhor ficaria apenas com a possessio ad usucapionem (possessio civilis), 

em decorrência do precário passa a ter, também a possessio ad interdicta, o que implica dizer que a mesma 

pessoa (o credor pignoratício) tem sobre a mesma coisa duas posses diversas e independentes. E, embora 

independentes e diversas, essas duas posses estão em correlação direta e permanente, de modo que se um dos 

possuidores perder a possessio ad interdicta, o outro perderá a possessio ad usucapionem”. (ALVES, José Carlos 

Moreira. Posse: introdução histórica, cit., p. 27-29). 

Sobre o tema: ESPÍNOLA, Eduardo. Posse, propriedade, compropriedade, condomínio, direitos autorais. Rio 

de Janeiro: Editora Conquista, 1956, p. 38. 
439 Segundo Menezes CORDEIRO, os romanos conheceram ainda o interdicta adispiscendae possessionis 

destinados ao ingresso na posse pela primeira vez. Além disso, conforme o autor, “Havia dois interdicta 

retinendae possessionis: o uti possidetis e o utrubi. O interdictum uti possidetis mantinha na posse o possuidor 

perturbado, há menos de um ano, no tocante a imóveis; o utrubi reportava-se a móveis e mantinha na posse a 

pessoa que o tivesse sido, durante a maior parte do último ano. Quanto aos recuperandae possessionis, temos, 

também, duas figuras a considerar: o interdictum unde vi, que protegia a pessoa que, há menos de um ano, 
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No período pós-clássico, a noção de posse era vinculada à ideia de propriedade, 

considerando-se como situação possessória legítima apenas aquela atribuída ao 

proprietário.441Isso porque, afirma-se que houve a passagem da concepção fática da posse 

para o direito de posse expresso no conceito de animus domini. Além disso, atribui-se, 

também, à essa aproximação conceitual, a possibilidade do modelo econômico de 

concentração da propriedade da terra e sua relevância para a produção da riqueza ter alterado 

o elemento animus no período romano pós-clássico, o que “desvalorizou” a posse agregando-

lhe a intenção de ser proprietário (animus domini). Esse afastamento da valoração material do 

fato da posse a induziu à dependência da existência do direito de propriedade442. 

A causa do obscurecimento da distinção entre posse e propriedade também não é bem 

definida nos textos romanos, tendo alguns, atribuído tal aproximação entre os institutos ao 

fenômeno do vulgarismo – direito vivo da época pós-clássica aplicado na prática de forma 

divergente do direito oficial, porém recepcionado por este último – e outros à uma alteração 

substancial do conceito de propriedade443. 

Já no Império Justiniano, houve um retorno à distinção conceitual entre posse e 

propriedade, porém com inúmeras modificações na compreensão da posse em virtude de 

vários fatores. Dentre eles, destaca-se o fim da separação sistemática entre ius civile e ius 

honorarium e, por força disso, a redução da tricotomia possessio naturalis - possessio civilis - 

possessio ad interdicta em uma dicotomia, segundo a posição dominante, apenas entre 

possessio naturalis - possessio civilis; a importância dada ao animus; e o desparecimento da 

diferença entre interditos (interdicta) e ações (actiones)444. 

Segundo Moreira Alves, a possessio ad interdicta foi absorvida pela possessio 

naturalis, que manteve a noção de detenção e passou, também, a compreender a ideia de 

tutela da posse por meio das ações possessórias, reservada primordialmente à posse ad 

interdicta ,no período clássico, ao passo que a possessio civilis manteve a mesma designação 

                                                                                                                                        
tivesse sido violentamente esbulhada e o interdictum de vi armata, quando a violência tivesse consistido na 

actuação dum grupo armado”. (CORDEIRO, António Menezes. A posse: perspectivas dogmáticas atuais, cit., p. 

18). 
440 OLIVEIRA, Francisco Cardozo. Hermenêutica e tutela da posse e da propriedade, cit., Rio de Janeiro: 

Forense, 2006, p. 82. 
441 FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Posse e ações possessórias: fundamentos da posse, cit., p. 40. 
442 OLIVEIRA, Francisco Cardozo. Hermenêutica e tutela da posse e da propriedade, cit., p. 82/84. 
443 ALVES, José Carlos Moreira. Posse: introdução histórica, cit., p. 32-33. 
444 Idem, p. 33. 
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do período clássico, isso é, de posse causal idônea para aquisição da usucapião – possessio ex 

iusta causa)445. 

Em complemento, quanto à compreensão do animus, expressão encontrada na 

paráfrase grega das Institutas, Moreira Alves afirma que: 

O elemento subjetivo da possessio civilis (o animus possidendi, no direito clássico), 

se transforma em animus domini (a intenção – ou a crença, se se levar em conta que, 

no tempo de Justiniano, a posse verdadeira, a possessio civilis é a possesseio animo 

domini e de boa-fé, qualificações essas que estão abrangidas na opinio domini, 

crença de ser dono – de ter a coisa como proprietário)446. 
 

A qualificação da possessio civilis pelo elemento do animus domini, compreendido 

como a expressão de ser proprietário, refletiram na natureza da posse. A posse do proprietário 

e do possuidor com animus domini, logo, ad usucapionem, foi colocada em perspectiva 

oposta à situação possessória naturalis (res facti), configurando um direito sui generis, 

denominado de ius possessionis447. 

                                            
445 O autor se refere ainda a outra profunda modificação em matéria possessória. Segundo ele, enquanto no 

direito clássico apenas as coisas corpóreas podiam ser objeto de posse, vez que, ressalvada a propriedade 

(possessio rei), as incorpóreas eram objeto de direito (iuria), no direito justinianeu nasceu a figura da possessio 

iuris em contraposição a possessio rei, que influenciou na concepção moderna da posse: “a de que a posse é o 

exercício de fato de qualquer direito duradouro, sendo o gênero de que resulta as espécies possessio rei (posse do 

direito de propriedade) e possessio iuris (posse de outro direito, que não a propriedade). Conceito amplo, que 

não se baseia, como parece resultar dos textos romanos, na diferença de objetos (coisa corpórea, inclusive o 

direito de propriedade, que como tal é considerado pelos romanos; e coisa incorpórea, representada pelos demais 

direitos) mas, sim, na diversidade de conteúdo dos direitos (mais amplo, em se tratando de propriedade; menos 

amplo, com relação aos outros. Nos textos justinianeus, a possessio iuris, as mais das vezes, é designada pela 

expressão quasi possessio, mas há os que a ela se referem com o termo possessio. Ela abarca não apenas os 

direitos reais que não a propriedade (a esta corresponde a possessio rei, única tida como posse pelos juristas 

clássicos), mas também – embora haja divergência a respeito – a situação de fato dos que se comportam como 

livres, escravos, cidadãos, titulares de privilégios (possessio, libertatis, servitutis, civitatis, privilegii). (ALVES, 

José Carlos Moreira. Posse: introdução histórica, cit., p. 34-40). 

Noutro sentido, Rui Barbosa, maior defensor da posse de direitos pessoais no Brasil, parece se filiar a corrente 

que sustenta não ter o direito romano estendido a tutela possessória além dos direitos reais, hipótese em que 

quasi possessio se aplicaria apenas aos direitos reais diversos da propriedade. Nas palavras do autor: “Não há 

dúvida nenhuma que, entre os romanos, a noção de posse não transpunha o círculo dos direitos reais. Além do 

senhorio direito e exclusivo das coisas materiais, reconheciam os granes jurisconsultos daquela idade as 

consequências jurídicas da posse a certos elementos destacados da propriedade, certos direitos sobre as coisas, 

capazes de exercício continuado, como as servidões e, na opinião de muitos, a enfiteuse e a superfície. Além de 

tais direitos, porém, subordinados ao poder físico e circunscritos às manifestações elementares de propriedade, 

não ia a posse ou quase-posse romana”. (BARBOSA, Rui. Posse de direitos pessoais. Bauru, SP: EDIPRO, 

2008, p. 23-24). 
446 ALVES, José Carlos Moreira. Posse: introdução histórica, cit., p. 34-35. 

No mesmo sentido: MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo X, cit., p. 48-50. 
447 FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Posse e ações possessórias: fundamentos da posse, cit., p. 40. 

Na lição de Moreira Alves, “Todas essas transformações se refletem na natureza da posse. Ela, que no direito 

clássico era inequivocamente um simples fato (res facti), no direito justinianeu não mais o é, aproximando-se de 

um direito, como quer Kaser, ou, como defende Albertario, passando a ser considerada verdadeiro direito (ius 

possessionis, expressão justinianéia que é utilizada ao lado de termos relativos aos direitos, como ius domini). 

(ALVES, José Carlos Moreira. Posse: introdução histórica, cit., p. 40). 

Conforme ensina José de Oliveira Ascenção, “Isso vai ter como consequência uma perda do substrato realista da 

posse e uma sua espiritualização quase completa, que a leva a tornar-se, em vez de situação real, numa situação 
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Além da fundamental contribuição do direto romano à evolução e desenvolvimento 

dos contornos jurídicos da posse, o direito medieval (Alta e Baixa idade média) estudou o 

tema a partir da confluência do direito canônico e germânico, que propiciaram uma nova 

formatação ao sistema jurídico da época no tocante à propriedade e à proteção possessória448. 

Em síntese, o direito canônico “alargou os esquemas possessórios a situações diversas, 

de pessoal e funcional” e “trabalhou a ideia de boa-fé, propugnando no sentido de sua 

eticização”449. 

A partir do século IV d. C., o direito canônico a possessio iuris ao direito em geral, 

alcançando direitos relativos ao estado das pessoas e das obrigações, extensão essa que atinge 

seu ápice nos séculos XII e XIII, período em que a posse é empregada “a todos os direitos de 

exercício duradouro submetidos à jurisdição eclesiástica”450. 

Prevalece, ainda, a orientação que atribui ao direito canônico a criação da exceptio 

spolii (exceção utilizada pelo bispo para que a acusação criminal não fosse processada antes 

de sua reintegração no bispado e no patrimônio episcopal), posteriormente transformada em 

actio spolli pela ampliação do conceito de spolium para qualquer espécie de desapossamento 

ilegal, contra o próprio esbulhador ou terceiros451, incluindo a proteção jurídica à simples 

detenção452. 

O direito germânico, por sua vez, deu maior atenção ao controle material sobre as 

coisas e ressaltou a noção da aparência do possuidor453. Todavia, a tutela possessória não se 

pautava pelo critério de apossamento material da coisa (corpus), mas pela forma em que a 

pessoa foi juridicamente investida na posse. Isto porque “A investidura significava, no direito 

primitivo germano, “estar na posse” mediante a concessão do título (Gewere). Sem a 

investidura não haveria proteção legítima da situação possessória”454. 

Em resumo, pode-se afirmar que, primitivamente, a Gewere a designava um ato de 

transferência de um imóvel com renúncia daquele que exercia o poder sobre a coisa e, 

posteriormente, passou a indicar também a relação entre pessoa e coisa sobre coisa móvel ou 

                                                                                                                                        
jurídica ao de outras situações jurídicas”. (ASCENÇÃO, José de Oliveira. Direito Civil. Reais. 5ª Edição. 

Coimbra Editora, 2000, p. 62. 
448 ARAÚJO, Fábio Caldas de. Posse. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 16. 
449 CORDEIRO, António Menezes. A posse: perspectivas dogmáticas atuais, cit., p. 19. 
450 ALVES, José Carlos Moreira. Posse: introdução histórica, cit., p. 111. 

Sobre o tema, vide: BARBOSA, Rui. Posse de direitos pessoais. Bauru, SP: EDIPRO, 2008, p. 25-55. 
451 ALVES, José Carlos Moreira. Posse: introdução histórica, cit., p. 117-121. 
452 ESPÍNOLA, Eduardo. Posse, propriedade, compropriedade, condomínio, direitos autorais, cit., p. 42. 
453 CORDEIRO, António Menezes. A posse: perspectivas dogmáticas atuais, cit., p. 18-19. 
454 ARAÚJO, Fábio Caldas de. Posse. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 16-17. 
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imóvel, originária ou derivada, bem como o próprio objeto em que se resumia senhoria ou 

poder do possuidor455. 

No início do século XIX, logo após ideário da Revolução Francesa, focado na 

liberdade e, de arrasto, na propriedade individual, ficaram conhecidas as duas teorias que 

delinearam o conceito da posse como se apresentava no direito romano, formuladas por 

Friedrich Karl von Savigny456 e Rudolf von Ihering457, cujo conhecimento é indispensável 

para o estudo da posse, conforme a seguir exposto. 

 

4.1.1 A teoria subjetiva da posse 

 

Em 1803, aos vinte e quatro de idade, SAVIGNY elaborou a teoria subjetiva da posse. 

Partindo da premissa de que toda definição de posse tem por base o contato físico e a 

disposição sobre a coisa, fenômeno que denomina de detenção, e, ao mesmo tempo, a 

possibilidade de impedir a influência de terceiros, sobre essa mesma coisa, o autor afirma que 

a detenção é um estado natural que legalmente corresponde à propriedade, estabelecendo, 

todavia, uma teoria jurídica da posse que produz apenas dois efeitos independentes em relação 

ao direito de propriedade: a usucapião e os interditos possessórios458. 

                                            
455 ALVES, José Carlos Moreira. Posse: introdução histórica, cit., p. 74-108. 

De acordo com Joel Dias Figueira Junior, a “Gewere não indicava um conceito jurídico ideal, mas sim um fato 

material, a relação entre a coisa e a pessoa que a detinha. Qualquer relação de uso e gozo formada entre o sujeito 

e um bem, mesmo que temporária, constituía uma Gewere. Dentro desse princípio, admitiu-se, naturalmente, 

falar de mais de uma Gewere (ou investiduras) siobre a mesma coisa, ou seja, várias relações de fato por parte de 

pessoas diversas com direito à mesma tutela jurídica, quanto a relação de qualquer um deles era idêntica àquela 

dos outros e constituída diretamente entre sujeito e o gozo sobre determinada coisa. Em outras palavras era 

possível a configuração de várias investiduras com titularidades distintas, sem que existisse posição de 

proeminência de uma relação a outra”. (FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Posse e ações possessórias: 

fundamentos da posse, cit., p. 42-43). 
456 SAVIGNY, M. F. C. de. Tratado de la posesión. Según los princípio del derecho romano. Granada: Editorial 

Comares, 2005. 
457 IHERING, Rudolf von. Fundamentos dos interditos possessórios. Tradução de Adherbal de Carvalho. Bauru, 

SP: EDIPRO, 2007. 
458 No original: “Pero el derecho romano estabelece com respecto a la posesión, lo mismo que com respecto a la 

propriedade, el modo de adquirirla y de perdela; según el cual se la considera no sólo como la consecuencia de 

um derecho, sino como la condición de ciertos derechos. De aqui se sigue que em esta obra em que esblecemos 

uma teoria jurídica de la posesión, no se tratará más que de los derechos de la posesión (jus possessionis), y de 

ninguún modo del derecho de posser (llamado por los jurisconsultos modernos jus possidendi), que pertence a la 

teoria de la propriedade. (...) No existen em todo em derecho romano más que dos efecttos que puedam atribuirse 

a la posesión considerada em sí misma indepediente de toda propriedade: la usucapión y los interdictos.” 

(SAVIGNY, M. F. C. de. Tratado de la posesión, cit., p. 2-4). 

De acordo com Menezes Cordeiro, “No pensamento savignyano, o fundamental da posse era dado pela 

usucapião e pela tutela possessória. Para chegar à posse, a ideia básica era a detenção”. (A posse: perspectivas 

dogmáticas atuais, cit., p. 23). 
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Segundo Moreira Alves, a posse é a condição de existência desses dois efeitos. Por ser 

fato (na essência) e direito (nas consequências), a posse jurídica (ius possessionis) consiste na 

faculdade de invocar os interditos possessórios e que, se reunir os elementos da bona fides e 

iusta causa, configura a civilis possessio do direito romano, que além do acesso aos interditos, 

conduz à usucapião459. 

Na concepção de SAVIGNY, a posse jurídica é o resultado da soma de dois 

elementos: um fator exterior, o corpus (apreensão física) – possibilidade de disposição real e 

imediata física sobre a coisa - e um fator interior, o animus (intenção de possuir) – vontade 

livre e consciente de que haja a referida apreensão física sobre a coisa, extraindo-se daí o 

critério subjetivo460. 

Para SAVIGNY, sendo a detenção (estado físico natural) correspondente à 

propriedade (estado legal), a intenção de possuir - vontade livre e consciente de que haja a 

referida detenção física sobre a coisa - configura, em verdade, o animus possidendi, 

pressuposto como a vontade de exercer o direito de propriedade461. 

Seguindo esse raciocínio, SAVIGNY considera que a vontade de exercer o direito de 

propriedade (animus possidendi) pode se dar de duas maneiras: em nome de alheio ou em 

nome próprio.  

Quando a vontade se refere à propriedade de outrem, o detentor não tem animus 

possidendi capaz de ser traduzido em posse jurídica462, apesar da possibilidade reconhecida 

pelos romanos de defender a coisa por meio dos interditos possessórios como, por exemplo, 

no caso do locador, do depositário, do locatário e do usufrutuário463. 

Por outro lado, quando a vontade de exercer o direito de propriedade se dá em nome 

próprio, o animus possidendi se qualifica em animus domini, podendo levar a usucapião, mas 

que não exige a convicção de ser efetivamente o proprietário (opinio domini)464. 

                                            
459 ALVES, José Carlos Moreira. Posse: introdução histórica, cit., p. 211-212. 
460 No original: “Em efecto, cualquiera detentación para poderse modificar en posesión, debe ejercerse com 

intención, esto es, que para ser poseedor es preciso no sólo que haya retención, sino también voluntad de que la 

haya.” (SAVIGNY, M. F. C. de. Tratado de la posesión, cit., p. 66). 
461 SAVIGNY, M. F. C. de. Tratado de la posesión, cit., p. 66-67. 
462 Idem, p. 67. 
463 FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Posse e ações possessórias: fundamentos da posse, cit., p. 39. 
464 SAVIGNY, M. F. C. de. Tratado de la posesión, cit., p. 67. 

Segundo Luiz Edson Fachin, na teoria subjetiva o contato físico sem o elemento intencional caracteriza detenção 

em vez de posse e a natureza da posse está ligada aos fatos, não ao direito, refletindo, no entanto, consequências 

jurídicas. (A função social da posse e a propriedade contemporânea: uma perspectiva imobiliária rural. Porto 

Alegre: Fabris Editor, 1988, p. 27). 
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Sobre o tema, Pontes de Miranda afirma que na teoria savignyana “Só a detenção com 

animus, intencional, produziria posse. Portanto no animus domini é que estaria o elemento 

distintivo. Possuidor é quem tem o intuito de exercer a propriedade. Mas de exercer o seu 

direito de propriedade, não o de outrem; por conseguinte, o animus possidendi é apenas o 

animus sibi habendi”465. 

 

Entretanto, de acordo com essa classificação, não haveria posse nos casos em que 

ausente o animus domini, já que o animus possidendi - a intenção de exercer o direito de 

propriedade - caracteriza apenas a detenção, não sendo definida como posse jurídica. Logo, 

portanto, não exerceriam posse o precarista, o credor pignoratício, o sequestratário e o 

enfiteuta466. 

Diante disso, Savigny reconheceu que existia posse em determinadas hipóteses, 

mesmo na ausência do animus domini, fenômeno denominado pelo jurista alemão como posse 

derivada. Nela, o animus possidendi do possuidor originário - qualificado como animus 

domini - é exercido pelo possuidor derivado em razão da transferência do direito do direito de 

possuir (ius possessiones) pelo possuidor originário467, o que se verifica com mais clareza e 

precisão nos termos utilizados pelo próprio autor: 

la detentación unida a la intención de posser (animus possidendi) que exige 

diferente explicación según se trate de la posesión originaria o de la posesión 

derivativa: em la primeira designa el animus domini; em la segunda, designa por el 

contrario la intención de tener el derecho de posesión (ius possessionis) que hasta 

entonces había pertenecido a outro. Esta división de la posesión no debe sin 

embargo ser tomada en um sentido que tienda a estabelecer diferencia de derechos 

em la posesión: los derechos son absolutamente los mismos; la única diferencia 

consiste em el modo de la aquisición468. 
 

Em resumo, afora as hipóteses de animus domini, a teoria subjetiva admite a existência 

de posse apenas quando derivada, isto é, transferida pelo possuidor originário para exercício 

                                            
465 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo X, cit., p. 51. 
466 ALVES, José Carlos Moreira. Posse: introdução histórica, cit., p. 212. 
467 No original: “Así, pues, a más de la posesión originaria que descansa em la detentación y el animus domini, 

existe uma posesión derivada que se funda em la posesión originaria de outra. Toda la diferencia que existe entre 

la posesión derivada y la originaria que ya hemos explicado, consiste em el animus possidendi; em cuanto a la 

detentación es la misma para uma que para outra. Em efecto, el animus possidendi por el que debería entenderse 

em la posesión originaria el animus domini, se dirige em la posesión derivada al jus possessionis, transmitido por 

el que tenía la posesión.” (SAVIGNY, M. F. C. de. Tratado de la posesión, cit., p. 73-74). 

Transcreve-se, aqui, trecho da lição de Moreira ALVES ao explicar a noção de posse derivada calcada por 

Savigny: “além da posse originária, cujos elementos essenciais são o corpus e o animus domini, há a posse 

derivada, que é aquela que resulta da transferência, por parte do possuidor verdadeiro e originário, do ius 

posessionis ao que irá exercer o direito de propriedade em nome daquele; o animus possidendi, na posse 

derivada, tem por objeto o ius possessionis transferido pelo possuidor originário, e é a intenção de tê-lo.” (Posse: 

introdução histórica, cit., p. 213). 
468 SAVIGNY, M. F. C. de. Tratado de la posesión, cit., p. 75. 
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dos poderes fáticos da propriedade pelo não proprietário com animus possidendi (ou animus 

sibi habendi).  

Na opinião de Pontes de Miranda, o raciocínio da teoria subjetiva, ao reconhecer o 

exercício da posse apenas aos casos do precarista e do credor pignoratício (simples 

detentores), do sequestratário e do enfiteuta, é artificial, pois “se o possuidor que tem o 

animus domini, pode transferir o ius possessionis, então outros detentores, e não só aqueles 

quatro, poderiam ser possuidores”, vez que “ao locatário, ao depositário, ao comodatário se 

pode transferir. O que a figura jurídica, a que a posse (imediata, diremos hoje) corresponde, 

faz é apenas conformar a posse; e.g., o credor pignoratício recebe a posse ad interdicta, e não 

a posse ad usucapionem”469. 

Ainda assim, mesmo diante da exclusão da posse aos hoje possuidores diretos e, 

considerando as limitações causadas pela aproximação entre a noção de posse e de 

propriedade pelo elemento intencional, a teoria subjetiva “revela-se mais rica para uma 

concepção material da posse, autônoma em relação ao direito de propriedade e ligada à 

promoção dos interesses da pessoa do possuidor”, vez que o reconhecimento de autonomia à 

posse, ainda que limitada, permite a valorização dos elementos da realidade fática em face do 

formalismo legalista470. 

Nesse sentido, Fernando Luso Soares, referindo-se à principal contribuição da teoria 

subjetiva de Savigny ao estudo da posse, afirma que o “grande romanista reduziu a posse a 

um mínimo básico dotado de autonomia relativamente à propriedade”, expressão utilizada 

originalmente por António Hernandez Gil, razão pela qual foi apontada como um marco na 

independência da teoria possessória471. 

Portanto, o mérito da teoria de Savigny foi justificar a defesa da posse em prol da 

integridade do possuidor (ou não-violência) e projetar alguma autonomia à posse, com 

                                            
469 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo X, cit., p. 51. 
470 OLIVEIRA, Francisco Cardozo. Hermenêutica e tutela da posse e da propriedade, cit., p. 86-90. 

A propósito da autonomia da posse na teoria subjetiva de Savigny, confira-se a lição de Antonio Hernández GIL: 

“Al inquirir el significado autónomo de la posesión, Savigny no desconoce que puede presentarse como 

emanación del derecho de propriedad (ius possidendi). Lo que afirma es la existencia además de unos derechos 

estricta y exclusivamente derivados de la posesión (ius possessionis). Sólo el ius possessionis forma parte de la 

teoría possessória propriamente dicha. La posesión ocupa uma posición equistante de la propriedade y de la mera 

tenencia.De la primera se diferencia em igual medida que se contraponen el hecho y el derecho; en cuanto a la 

segunda, la distinción radica em producir o no efectos jurídicos. ?Cuales son los efectos imputables a la 

propriedade incompatibles com el carácter extrajurídico de la tenência? He ahí la sede de la posesión como 

institución jurídica independiente.” (La funcion social de la possessión. Ensayo de teorización sóciogico-

jurídica. Madrid: Alianza Editorial, 1969, p. 17-18). 
471 SOARES, Fernando Luso. Ensaio sobre a posse como fenómeno social e instituição jurídica. Prefácio à obra 

de Manuel RODRIGUES. A posse: Estudo de direito civil português, cit., p. XLVI-XLVII. 
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relevância jurídica, fora da estrutura da propriedade privada, ao vislumbrar a posse “como 

situação fática merecedora de tutela, que decorre da necessidade de proteção da pessoa, 

manutenção da paz social e estabilização das relações jurídicas”, conferindo ao possuidor 

proteção possessória autônoma do direito de propriedade em prenúncio de tutela à função 

social da posse472. 

Confira-se, a propósito, o magistério de Antonio Hernandez Gil: 

La tesis de la independência de la posesión es socialmente valiosa. Por lo pronto da 

a entender que el goce y la utilización de los bienes adquiere significación jurídica 

fuera de la estrutura de la propriedad y los derechos derivados, o por lo menos que el 

nominalismo de uma titularidad formal no lo es todo. Que Savigny se diera o no 

cuenta de la transdencia de su idea es outra cosa. De todas formas, las constantes 

referencias a la posesión como estado de hecho que se tutela sin considerar la 

própria legalidad, or razones concernentes a la convivência pacífica, hacen pensar 

que es uma institución diretamente enraizada em la realidad social.473 
 

Por outro lado, a crítica à teoria subjetiva de Savigny concentra-se no fato de que o 

animus domini, como elemento essencial da posse, a faz se aproximar da propriedade, 

refletindo uma visão liberal e individualista da época e impede a manifestação de “uma 

pluralidade de relações possessórias, nas quais não releva o exame do animus domini, mas 

sim a proteção à moradia, ao trabalho e a defesa incondicional dos direitos de personalidade e 

da dignidade da pessoa humana”474, resultando, por exemplo, na impossibilidade de tutela 

possessória pelos possuidores diretos, considerados meros detentores. 

 

4.1.2 A teoria objetiva da posse 

 

A partir de 1868, em resposta à teoria savignyana, Ihering elaborou a teoria objetiva da 

posse, qualificando-a como uma posição avançada da propriedade. Na visão do autor, posse 

é a exteriorização da propriedade entendida como “o estado normal externo da coisa, sob o 

qual, cumpre-se o destino econômico de servir aos homens”475. 

Na teoria de Ihering, a posse é uma relação imediata entre as pessoas e a coisa para sua 

utilização do ponto de vista econômico, tendo, portanto, como consequência o direito do 

proprietário à posse (ius possidendi) para a indispensável utilização econômica de sua 

                                            
472 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil. Direitos reais. 6ª Edição. 3ª Tiragem. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 28/31. 
473 GIL, Antonio Hernández. La funcion social de la possessión, cit., p. 19. 
474 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil. Direitos reais, cit., p. 28. 
475 IHERING, Rudolf von. Fundamentos dos interditos possessórios, cit., p. 159-171. 
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propriedade, que reúne tais condições se o proprietário ou a quem foi transferido o direito de 

posse (ius possessionis) puder se valer da proteção possessória476. 

Segundo Ihering, onde não há propriedade não pode haver posse; onde a propriedade é 

possível, a posse também o é, razão pela qual a proteção possessória é, em si, a defesa da 

propriedade. Ao resumir sua própria opinião, o renomado romanista afirma que “a proteção da 

posse, como exterioridade da propriedade, é um complemento necessário da proteção da 

propriedade, uma facilidade de prova em favor do proprietário, que necessariamente aproveita 

também ao não proprietário”477. 

Quanto aos elementos da pose, Ihering define a posse no elemento corpus como a 

relação da pessoa com a coisa, segundo a sua destinação econômica, que exterioriza a 

propriedade. De forma diversa do senso comum que vigora na reprodução da teoria objetiva, o 

elemento intencional não é indispensável, vez que a simples relação da pessoa com a coisa 

não cria, de imediato, a posse, sendo necessário um ato especial de vontade da pessoa com 

essa finalidade, isto é, a própria vontade de apreensão da coisa, o animus478. 

Todavia, esse, o animus, é apenas um elemento necessário para a que exteriorização 

seja um ato consciente, diferentemente do animus domini. Além disso, não há diferenciação 

entre a posse e a detenção pelo direito de possuir (animus possidendi)479 – que na teoria 

subjetiva é o fator que caracteriza a posse se exercido em nome próprio (animus domini) ou 

em nome alheio (posse derivada) - pois em Ihering posse e detenção são diferenciadas pelo 

elemento normativo, daí o critério objetivo480. 

                                            
476 IHERING, Rudolf von. Teoria simplificada da posse. Tradução de Ricardo Rodrigues Gama. 2ª Edição. 

Campinas: Russel Editores, 2009, p. 15-19. 
477 IHERING, Rudolf von. Fundamentos dos interditos possessórios, cit., p. 59. 

Na opinião de Fernando Luso SOARES, na teoria objetiva de Ihering “nem a protecção da pessoa humana, nem 

a reação contra a violência, constituem fundamento da tutela possessória; este encontra-se na propriedade.” 

(Ensaio sobre a posse como fenómeno social e instituição jurídica, cit., p. LXVII). 
478 IHERING, Rudolf von. Teoria simplificada da posse, cit., p. 49-58. 

Segundo Moreira Alves, “Adverte IHERING que a afirmação, de SAVIGNY, de que a apreensão (ou seja, o ato 

físico, o corpus, necessário à aquisição da posse) consistia na possibilidade física de agir imediatamente sobre a 

coisa e de afastar dela qualquer ação de terceiro não se coadunava com os textos que a admitiam em hipóteses 

em que essa possibilidade não existiria. Para IHERING, sendo a posse a exteriorização ou a visibilidade da 

propriedade, o critério para a verificação de sua existência é a maneira pela qual o proprietário exerce, de fato, 

sua propriedade, o que implica dizer que o corpus é a relação de fato entre a pessoa e a coisa de acordo com a 

sua destinação econômica, é o procedimento do possuidor, com referência à coisa possuída, igual ao que teria 

normalmente o titular do domínio”. (Posse: introdução histórica, cit., p. 223). 
479 Na lição de Pontes de Miranda: “É interessante observar-se que R. von Jhering já considerava a própria 

detenção fato jurídico stricto sensu, embora distinto da posse (efeitos: legítima defesa, actio iniuriarum, interdito 

de loco publico fruendo, interdito quod vi aut clam, petição de herança. O animus tenendi é o mesmo para a 

detenção e para a posse; não há animus possidendi que dele se diferencie.” (Tratado de direito privado. Tomo X, 

cit., p. 56). 
480 IHERING, Rudolf von. Teoria simplificada da posse, cit., p. 49-58. 
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O mérito da teoria de Ihering reside no ponto de vista econômico e prático, eis que a 

supressão do elemento intencional amplia o rol de possuidores, agasalhando também aqueles 

considerados como detentores na teoria subjetiva, propiciando a esses possuidores a proteção 

possessória481.  

Já a crítica reside na total vinculação da posse à propriedade, retirando-lhe toda a 

autonomia, o que torna impossível identificar, em sua teoria, o caráter fático material da 

posse, que representa a sua própria função social482. 

Na teoria subjetiva, apesar da posse ser tratada de forma estruturalmente diversa da 

propriedade, sua configuração depende do animus domini. De outro lado, em que pese à teoria 

objetiva não exigir o elemento anímico para a verificação da posse, a posse mantém sempre 

uma relação de estrita dependência com a propriedade483. 

Vale conferir, nesse ponto, a análise de Fabio Caldas de Araújo: 

Na verdade, Ihering faz o caminho inverso de Savigny. Ele parte da posse para 

definir a detenção. Já Savigny visualiza a detenção como elemento primário que 

resulta na posse pela confluência do animus domini. A fórmula de Ihering é simples, 

pois segundo o seu pensamento sempre haverá posse, exceto quando o ordenamento 

jurídico estabelecer uma restrição criando uma hipótese de detenção. Como afirma 

Ihering, o problema da posse sempre deve ser analisado sob o pinto de vista prático 

e, com certeza, sua contribuição alcançou o objetivo de tornar possível a positivação 

da posse em nosso ordenamento, com critérios que permitam ao juiz decidir os 

problemas do dia-a-dia484. 
 

Desse confronto, extrai-se que, inobstante o período histórico liberal e individualista 

em que foram elaboradas, nenhuma atingiu a ideia implícita de conferir, no campo jurídico, 

autonomia ao fenômeno possessório em confronto com a propriedade, reconhecendo o fato da 

posse como apropriação de bens de natureza social, que está na origem do instituto mesmo na 

sociedade capitalista485. 

                                                                                                                                        
Vide, também: FACHIN, Luiz Edson. A função social da posse e a propriedade contemporânea, cit., p. 27-28. 
481 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil. Direitos reais, cit., p. 30. 

Para Ihering, mesmo os detentores, que na sua teoria são assim identificados pelo elemento objetivo, podiam 

invocar determinadas ações no direito romano. Segundo o autor, ‘A falta de proteção possessória não priva, 

contudo, de todo direito o simples detentor. Além do direito manter-se por si na posse, que se lhe nega, o Direito 

Romano concede-lhe, em atenção aos atentados contra a sua posse (perturbação ou esbulho), várias ações; 

apenas não se trata de ações possessórias propriamente ditas”. (Teoria simplificada da posse, cit., p. 29). 
482 OLIVEIRA, Francisco Cardozo. Hermenêutica e tutela da posse e da propriedade, cit., p. 87-88. 
483 GIL, Antonio Hernández. La funcion social de la possessión, cit., p. 32. 
484 ARAÚJO, Fabio caldas de. Posse, cit., p. 37 
485 OLIVEIRA, Francisco Cardozo. Hermenêutica e tutela da posse e da propriedade, cit., p. 88-92. 

Na esteira do que faz António Menezes Cordeiro, é sempre bom lembrar que a “posse não discute os 

beneficiários da apropriação, nem o objecto da mesma: os esquemas, por ela possibilitados, serviram sociedades 

escravagistas, feudais, liberais e socialistas.” (A posse: perspectivas dogmáticas atuais, cit., p. 49). 
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Por essa razão, alguns autores europeus do século XX evoluíram em relação às teorias 

objetiva e subjetiva da posse, formuladas, respectivamente, por Savigny e Ihering, defendendo 

a inclusão de uma função social na definição de posse, conforme adiante exposto. 

 

4.1.3 As teorias técnico-jurídica, sociológica e econômico-social da posse 

 

Apoiando-se na sociologia jurídica, o espanhol Antonio Hernández Gil fundamenta 

essa evolução a partir da explicação do fenômeno possessório de forma técnico-jurídica, 

sociológica e econômico-social, assim como instrumento de paz social e de segurança 

jurídica, reconhecendo, todavia, que o enquadramento da função social da posse, como 

instituto corretivo da propriedade, encontra um ponto de partida mais sólido na teoria 

subjetiva de Savigny, que ao colocar a posse a serviço da paz se aproxima mais das realidades 

sociais do que a teoria objetiva de Ihering, que preferiu atrelar a posse ao domínio, pensando 

na comodidade e segurança da propriedade486. 

Na primeira explicação, de ordem técnico-jurídica, o autor concentra esforços em 

distinguir o exercício do direito de possuidor do exercício do direito de proprietário, em 

resposta às concepções clássicas romano-germanas, concluindo que este último pode ocorrer 

como manifestação do direito subjetivo de propriedade (ius possidendi), enquanto o exercício 

de fato da posse, independentemente da propriedade, cristaliza o direito de possuir (ius 

possessionis), fenômeno possessório autônomo (possideo quia possideo). Nessa concepção, a 

posse acaba identificada pelo exercício do direito por quem não é titular da propriedade, tendo 

em vista que o não exercício da posse, a princípio, não acarreta a perda da propriedade, ao 

passo que o não exercício da propriedade acarreta a perda da posse487. 

A segunda explicação é sociológica, retirada da obra do jurista italiano Silvio Perozzi, 

ao definir a posse como fenômeno social, traduzido na “espiritualização da posse”. Segundo o 

autor, o aspecto social da posse caracteriza uma relação ético-social de origem costumeira e 

forma parte da moralidade social de que os homens livres, com certo grau de civilização, têm 

de não intervir arbitrariamente nas coisas que aparentarem estar sob a disposição de alguém, 

de não serem coisas livres. Essa mesma característica ético-social afasta a intervenção do 

                                            
486 GIL, Antonio Hernández. La funcion social de la possessión, cit., p. 32-33. 
487 Idem, p. 44-48. 
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Estado na constituição do direito de possuir, pois a posse assume feição de uma relação de 

disposição de fato sobre a coisa488. 

Em tradução livre das palavras de Gil, apoiado no entendimento de Perozzi, nisso 

reside a diferença fundamental entre posse e propriedade, vez que esta existe como 

consequência de um mandado de abstenção imposto pelo Estado a todos os indivíduos em 

favor do proprietário, enquanto a posse está constituída pela liberdade de se abster de intervir 

em coisas aparentemente sob a disposição de alguém, fato que se considera existente pelo 

costume social. Portanto, a propriedade depende de um dever de abstenção, a posse depende 

do fato da própria abstenção. De outra sorte, em um viés de similitude, o autor afirma que a 

posse se assemelha à propriedade por ser em si mesma uma propriedade: uma propriedade 

social, um estado de liberdade de ação em respeito às coisas por forças sociais489. 

Na opinião de Luso Soares, não obstante a relevância emprestada por Perozzi ao fator 

social da posse, a crítica comum ao seu pensamento está em estudar a posse em um 

paralelismo vinculatório e sujeitante à propriedade, assim como fizeram Savigny e Ihering, 

não atingindo a raiz da diferença entre a posse e a propriedade, capaz de distanciar e 

autonomizar os dois institutos. Para o autor, ‘Perozzi limitou-se a considerar, como valor 

social da posse, a sua espontaneidade. A posse é para ele, repito, uma instituição 

consuetudinária, pré-estatal, baseada no próprio facto da abstenção surgida sem 

imposições”490. 

A explicação da posse pelo sociológico e econômico-social é fruto da doutrina de 

Raymond Saleilles, para quem a posse pode ser definida como a “efetividade consciente e 

querida de apropriação econômica das coisas”, sem que isso signifique a apropriação jurídica 

ou mesmo a propriedade, ou seja, sem relação alguma com a possibilidade de existência de 

um direito sobre a coisa, o que caracteriza a autonomia social e econômica da posse491. 

                                            
488 GIL, Antonio Hernández. La funcion social de la possessión, cit., p. 48-49. 
489 Idem, p. 49.  

De acordo com Fernando Luso Soares, a teoria de Perozzi difere duas categorias sociológicas da posse, isto é, 

manifestações da vida social. Segundo o autor, em Perozzi, “A propriedade depende social e juridicamente do 

Estado, enquanto com a posse isso de modo nenhum acontece. A propriedade existe porque o Estado quer: - ela 

tem na sua garantia existencial no dever legal de abstenção imposto pela ordem jurídica a favor de um indivíduo. 

Ao contrário, a posse depende do facto da própria abstenção de terceiros, por estes costumeiramente 

observados”. (Ensaio sobre a posse como fenómeno social e instituição jurídica, cit., p. XCVI-XCVII). 
490 SOARES, Fernando Luso. Ensaio sobre a posse como fenómeno social e instituição jurídica, cit., p. CI. 

Nesse sentido, também: ALBUQUERQUE, Ana Rita Vieira. Da função social da posse e sua consequência 

frente à situação proprietária. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2002, p. 122-123. 
491 GIL, Antonio Hernández. La funcion social de la possessión, cit., p. 55-56. 

Na opinião de Ana Rita Vieira de Albuquerque: “A teoria de Saleilles – ao contrário daquela de Savigny, que 

reduziu o instituto da posse ao estado de inércia da propriedade, exigindo para aquela um animus especial 
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No entendimento do grande jurista francês, a posse é o campo de apropriação 

individual, fora dos limites da propriedade, que é protegida para defender os interesses 

econômicos daqueles que desfrutam de uma apropriação que se reputa suficiente, de onde 

germinam novos direitos individuais opostos ao direito absoluto, inflexível e rígido da antiga 

propriedade romana492. 

Nesse sentido, Luso Soares afirma que, para Saleilles:  

O conceito de posse não depende dos elementos objetivos do poder de facto. 

Depende, sim, de um elemento que lhe é exterior – e exterior, também, ao sujeito da 

posse como ser individual. Esta depende, em suma, da consciência social. E será em 

face dela que o juiz há-de dizer se alguém exerce sobre determinada coisa um poder 

independente ou se, pelo contrário, tal poder se encontra destituído de qualquer 

iniciativa pessoal ou interesse económico493. 
 

Ao fim e ao cabo, Gil busca definir a posse como instrumento de paz e de segurança 

jurídica, visto que as ideias integrantes desses conceitos estão tradicionalmente vinculadas à 

natureza e ao fundamento da posse. Citando alguns autores, Gil afirma que a proteção 

possessória é a expressão do reconhecimento da posse como instrumento de promoção da paz 

social e da segurança jurídica, mas adverte que a paz almejada é uma paz justa – sem 

conformismo ou imposição – e que, de um ponto de vista jurídico, a posse deve ser 

considerada também como um instrumento de reforma e de mudança social494. 

Com base nessas explicações, o autor propõe o estudo da função social da posse como 

pressuposto e finalidade do fenômeno possessório em reflexo e modificação da realidade 

social. O pressuposto da função social envolve a compreensão de que a sociedade é composta 

por uma relação de interação e interdependência de uma pluralidade humana, que constitui 

toda a infraestrutura do ordenamento jurídico que estabelece a convivência entre os homens. 

Essa convivência é pautada pela conformidade da conduta a um consenso mínimo de 

constante impulsão social, do que se retira a função social como pressuposto do fato da posse. 

De outra sorte, a função social como um fim ancora-se na consideração da função 

social como um fenômeno teleológico voltado às instituições jurídicas, tal qual um juízo de 

valor - uma atitude axiológica. Em um primeiro momento, a função social consiste em que a 

                                                                                                                                        
diverso daquele da detenção, qual seja, o animus domini, e ao contrário daquela de Ihering, que confinou a posse 

à exteriorização da propriedade, colocando-a numa espécie de estado latente, senão de inércia, mas de sujeição – 

surge como uma teoria que liberta a posse do seu confinamento jurídico ao direito de propriedade, restituindo a 

sua finalidade econômica e social imanente e dependente apenas dos costumes sociais e das diferentes relações 

jurídicas que unem o homem à coisa que explora”. (Da função social da posse e sua consequência frente à 

situação proprietária, cti., p. 126-127). 
492 GIL, Antonio Hernández. La funcion social de la possessión, cit., p. 57-58. 
493 SOARES, Fernando Luso. Ensaio sobre a posse como fenómeno social e instituição jurídica, cit., p. CIX. 
494 GIL, Antonio Hernández. La funcion social de la possessión, cit., p. 64/67. 
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ordenação jurídica seja expoente da realidade social e, num segundo, a função social tende a 

modificar determinadas estruturas sociais e os correspondentes quadros jurídicos para a 

conformação e atribuição de direitos que conduzam à máxima paridade socioeconômica495. 

Em sentido mais concreto, para finalizar, Gil define a posse como uma exigência da 

necessidade e da liberdade. Para o autor, a função social é uma fórmula para atribuir 

utilização às coisas atendendo-se a todos os seres humanos em relação aos alimentos, à 

moradia e ao lazer, como meio de satisfazer às insuprimíveis necessidades da pessoa humana 

e como instrumento corretivo socializador à exaltação da liberdade em face da repressão às 

necessidades coletivas, que gera o equivocado caráter individualista e absoluto da 

propriedade496. 

De conteúdo semelhante é a conclusão de Luso Soares, segundo o qual “a posse se liga 

ao valor de uso das coisas”. Para o referido autor português:  

A posse representa uma categoria jurídica dotada de essencialidade e de entidade 

suficientes para traduzirem a estrutura de uma insuprimível necessidade de bens. A 

posse é, em suma, a instituição que melhor exprime ou manifesta, do ponto de vista 

de facto e de direito, a inserção das pessoas no mundo das coisas. Esta é a realidade 

insofismável: - ninguém pode viver sem que o faça em alguma situação possessória, 

isto nem que seja do ar que respira497. 
 

Outros autores portugueses também formularam concepções sobre a função social da 

posse que interessam ao presente estudo. Dentre eles, Menezes Cordeiro afirma que a posse é 

um instituto autônomo que não pode ser reconduzido a qualquer outro instituto. Para o autor, 

em síntese, a posse tem por função a tutela dominial – nas hipóteses em que exercida pelo 

proprietário – ou a tutela da confiança de que o próprio titular do direito de possuir tem de não 

se molestado em sua posse, podendo, inclusive, se o caso, valer-se da usucapião ou da 

aquisição dos frutos da coisa, e dos terceiros, de que os bens possuídos possuem, ao menos, 

um titular provisório498. 

No Brasil, poucos foram os autores que se arriscaram a desenvolver uma teoria acerca 

da função social da posse, ou mesmo discorrer sobre a aplicabilidade de tal teoria no sistema 

jurídico brasileiro, conforme será visto em tópico próprio. Entretanto, a função social da posse 

– numa perspectiva autônoma da propriedade e vinculada ao uso do bem com destinação 

                                            
495 O autor acrescenta ainda que a igualdade perante a lei, a atribuição uniforme dos mesmos direitos e deveres e 

o estabelecimento do mesmo regime de participação no poder são um grande passo em direção ao alcance da 

função social como um fim, como um novo modo de configurar as realidades fáticas. (GIL, Antonio Hernández. 

La funcion social de la possessión, cit., p. 71/80). 
496 GIL, Antonio Hernández. La funcion social de la possessión, cit., p. 211/213. 
497 SOARES, Fernando Luso. Ensaio sobre a posse como fenómeno social e instituição jurídica, cit., p. CI. 
498 CORDEIRO, António Menezes. A posse: perspectivas dogmáticas atuais, cit., p. 49-50. 
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econômica ao possuidor ou satisfação das necessidades humanas, que se extrai das teorias que 

se debruçaram sobre o tema – encontra raízes na evolução histórica da posse no direito 

brasileiro e, também, na doutrina possessória civil constitucional formada após a 

redemocratização do Estado brasileiro. 

 

4.2 A evolução histórica e a disciplina da posse no direito brasileiro 

 

O estudo da funcionalização da posse e da propriedade é essencial aos objetivos do 

presente trabalho na medida em que propicia uma nova leitura constitucional dos conceitos 

tradicionais de posse. Nessa linha, cabe verificar agora o tratamento historicamente conferido 

à posse no sistema jurídico brasileiro. 

Nessa toada, Laura Beck Varela divide essa evolução em três eixos principias, a 

começar pelo regime das sesmarias no direito luso brasileiro, passando pela análise da Lei de 

Terras, de 1850, que instituiu a propriedade privada e o correspondente sistema de registro 

imobiliário no Brasil, terminando na disciplina jurídica do regime de propriedade adotado 

pela legislação civil brasileira do início do século XX499. 

O legado importante do período das sesmarias no direito luso brasileiro é a vinculação 

da apropriação de terras à obrigatoriedade do cultivo, ou seja, a efetividade possessória como 

fundamento da propriedade, que acompanhou a complexidade das lutas sociais entre a 

nobreza e a classe servil. 

A evolução do ordenamento jurídico no reino português provocou modificações 

significativas no regime das sesmarias, mas preservou a essência da obrigatoriedade do 

cultivo. Tais alterações deram-se no contexto das Ordenações régias portuguesas, isto é, nas 

Ordenações Afonsinas de 1446/1447, Manuelinas de 1521, e Filipinas de 1603, que não 

constituíam um texto fechado, mas ao invés configuravam uma complexa hierarquia de fontes 

jurídicas subsidiárias calcadas, sucessivamente, no direito romano e no direito canônico, 

sendo que este último deveria prevalecer caso a aplicação do direito romano resultasse em 

pecado500. 

                                            
499 VARELA, Laura Beck. Das sesmarias à propriedade moderna: Um estudo de história do direito brasileiro. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 33-45. 
500 VARELA, Laura Beck. Das sesmarias à propriedade moderna, cit., p. 46-48. 

É nesse sentido, também, o relato de Tito Lívio PONTES: “Lafayette que é um clássico da posse no direito 

brasileiro, no seu livro Direito das Coisas, depois de dizer que a nossa legislação, ao tempo que escreveu o seu 
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Todavia, a concessão das sesmarias em terras brasileiras implicou na escolha de 

determinados sesmeiros, seja pela ausência de pessoas com capacidade pessoais e materiais 

para o exercício do direito de proprietário, ou mesmo pelo nocivo jogo de influências que 

levou a demarcação de áreas enormes a uma mesma pessoa sem qualquer critério (ou 

fiscalização) de utilização do bem501, a exemplo da sesmaria detida por Brás Cubas no total 

equivalente a 30% (trinta por cento) do território do Estado de São Paulo502. 

Por uma Resolução do príncipe regente, de 17 de julho de 1822, teve fim o regime de 

sesmarias na ainda colônia brasileira. Essa Resolução foi adotada em função da reclamação de 

um posseiro de Minas Gerais sobre a concessão de sesmarias em terras que ocupava há mais 

de vinte anos. A partir desse momento, o Brasil vivenciou vinte e oito anos de um regime 

costumeiro de apropriação da posse de terras públicas, até a edição da Lei nº 601, de 1850, 

denominada de Lei de Terras503. 

A Lei de Terras estabeleceu três modelos principais de aquisição da propriedade: a) 

compra e venda de terras devolutas, consistentes nas terras públicas que, concedidas em 

sesmarias, retornaram à coroa e nas terras públicas sem ocupação; b) revalidação das 

                                                                                                                                        
notável tratado, era totalmente omissa acerca da posse, modos de adquiri-la e perdê-la, acrescentando existir 

apenas nas Ordenações Filipinas e leis extravagantes, algumas disposições relativas aos remédios possessórios, 

declara que, nesse assunto, continua a vigorar o direito romano que ele reputava a parte mais profunda daquele 

direito”. (Da posse: prática, doutrina, jurisprudência e legislação. Atualizado por Mário de Camargo Sobrinho. 3ª 

Edição. São Paulo: Interlex, 2002, p. 14. 
501 Laura Beck Varela relata todas as tentativas da coroa portuguesa em manter o foco principal da sesmaria na 

obrigação do cultivo ao proprietário e delimitação das terras, dentre outras obrigações, o que não desnaturou o 

caráter de propriedade não-absoluta nas concessões do período colonial. A grande dificuldade estava na 

aplicação da legislação emanada de Portugal e sua aplicação em face da dinâmica da economia colonial ditada 

pela elite da época. (Das sesmarias à propriedade moderna, cit., p. 88/106). 
502 Conforme ensina Marco Antonio Bezerra de Melo: “O transplante das sesmarias portuguesas para a realidade 

da colônia recém-ocupada marca o início no Brasil da privatização das terras públicas, sendo esta a configuração 

do regime fundiário atual o reflexo da experiência das sesmarias no Brasil. O regime sesmarial aplica-se para 

terras incultas e foi utilizado em Portugal prestigiando a funcionalização da propriedade, beneficiando, 

outrossim, os pequenos agricultores em minifúndios produtivos. No Brasil, esse modelo jurídico interessante, 

lamentavelmente acabou por consolidar latifúndios. Outro dado importante é que em Portugal o sesmeiro que 

não desse função social à propriedade era punido com a perda do bem, sanção que não se viu aplicar no Brasil”. 

(MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Legitimação de posse dos imóveis urbanos e o direito à moradia. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 15-18. 
503 A lição de Varela retrata o complexo de situações a serem solucionadas pela Lei de Terras, ao final deste 

período: “Havia sesmarias concedidas e integralmente regularizadas – demarcadas, conformadas e aproveitadas 

(cultura ou criação), sobre as quais o concessionário tinha o domínio sobre a gleba. Havia também as sesmarias 

em que os concessionários tinham só a posse, e não o domínio, pela ausência de algumas exigências legais. 

Também as glebas ocupadas por simples posses, sem título, eram situações de fato; ocupações com ou sem 

exploração. E, por fim, as terras sem ocupação (terras devolutas do império).” (VARELA, Laura Beck. Das 

sesmarias à propriedade moderna, cit., p. 110-117). 
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sesmarias que cumpriram os encargos de cultivo e moradia; c) legitimação das posses aos 

posseiros que estivessem cumprindo a função social da posse504. 

A revalidação das sesmarias que cumprissem a obrigação de posse e cultivo e a 

legitimação de posse com o mesmo objetivo demonstrava uma preocupação da lei em 

privilegiar o cumprimento da função social da posse (posse-trabalho e posse-moradia), que, 

lamentavelmente, não atingiu o objetivo de democratização do solo brasileiro. 

Isto porque a Lei de Terras se revelou um marco jurídico excludente em que a 

propriedade se tornou um privilégio dos chamados homens livres – oficiais da Colônia e do 

Império, fazendeiros, militares e comerciantes – vez que os escravos estavam impedidos de 

ter acesso à posse (ora legitimada) no período colonial, ou mesmo no período entre 1822 e 

1850, em que vigorou no Brasil um regime informal de consolidação de latifúndios e do 

processo de grilagens para apropriação de terras pelas classes dominantes do período505. 

Da mesma forma, a verificação do cumprimento da função social de cultivo e moradia 

para revalidação das sesmarias esteve novamente sujeita a privilégios e favorecimentos, 

impedindo que as sesmarias sem função social retornassem à condição de terras devolutas ao 

Império. E, por óbvio, o regime de compra e venda da terra favorecia as classes de destaque 

no contexto econômico da época, o que certamente não incluía os escravos506. 

Em 1858, foi concluída e aprovada a Consolidação das Leis Civis, escrita por Teixeira 

de Freitas, que em grande parte reproduziu os princípios sobre a posse transmitidos pelo 

direito português, dentre eles a exceção do domínio nos interditos possessórios.507 

Posteriormente, escreveu um anteprojeto de Código com quase cinco mil artigos que 

promovia a unificação do direito privado e representava um avanço dogmático no Direito 

Civil, que ficou imortalizado como o Esboço Teixeira de Freitas (1860)508. 

O Esboço Teixeira de Freitas não chegou a ser utilizado no Brasil em razão do 

governo imperial ter abandonado o projeto. Nele, a posse recebia o tratamento subjetivo de 

nítida inspiração na doutrina savinyana. Ainda durante o Império, foram elaborados os 

anteprojetos da lavra de Nabuco de Araújo (1872) e de Joaquim Felício dos Santos (1978), 

que também conferiam tratamento subjetivo à posse, e de Antônio Coelho Rodrigues (1890), 

                                            
504 MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Legitimação de posse dos imóveis urbanos e o direito à moradia, cit., p. 

23. 
505 SAULE JÚNIOR, Nelson. Instrumentos de destinação social dos imóveis da União. In: Revista Magister de 

Direito Ambiental e Urbanístico. Ano V. Volume 26 (out/nov. 2009). – Porto Alegre: Magister, 2005, p. 53. 
506 SAULE JÚNIOR, Nelson. Instrumentos de destinação social dos imóveis da União, cit., p. 54. 
507 ALVES, José Carlos Moreira. Posse: introdução histórica, cit., p. 338. 
508 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Teoria Geral, cit., p. 45/46. 



 154 

que se afastou da teoria de Savigny e prenunciou soluções objetivas que, mais tarde, foram 

incorporadas pelo Código Civil brasileiro de 1916509, porém nenhum deles conseguiu concluir 

o projeto de uma legislação civil codificada510. 

Soma-se, por derradeiro, a esse panorama, a influência dos princípios romanos, 

germânicos e canônicos (os dois últimos, mais precisamente, por força do BGB) no 

tratamento da posse pelo Código Civil de 1916, de forma nem sempre coerente com essas 

origens, o que impedia no Brasil - assim como em outros sistemas jurídicos – a adoção de um 

sistema unitário de posse511. 

Tal heterogeneidade ocorreu mesmo com a opção legislativa brasileira de adotar 

integralmente umas das teorias da posse oriundas do direito romano. De acordo com Clóvis 

Beviláqua, o Código Civil brasileiro de 1916 “afastou, inteiramente, a construção de Savigny, 

por não corresponder à realidade dos fatos, nem à lógica do direito, e a adotou a doutrina de 

Ihering”512. 

Isto porque a doutrina sustenta que o Código Civil de 1916 não adotou integralmente a 

teoria objetiva de Ihering, valendo-se da orientação de Savigny, vez que, contraditoriamente, 

ao “admitir a aquisição da posse pela apreensão da coisa, ou a perda da posse pelo abandono, 

pela tradição ou pela destruição da coisa, o legislador teve em consideração a ideia de que a 

posse se caracteriza pela conjunção do elemento corpus ao elemento animus rem sibi 

habendi”513, conforme redação do artigo 493 da codificação revogada. 

                                            
509 ALVES, José Carlos Moreira. Posse: introdução histórica, cit., p.351. 
510 Sobre a evolução da posse na legislação brasileira, vide também: ALVIM, Arruda. Comentários ao Código 

Civil brasileiro. Volume XI, tomo II: do direito das coisas. Arruda Alvim, Mônica Bonetti Couto; 

Coordenadores Arruda Alvim e Thereza Alvim. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 3-5. 
511 ALVES, José Carlos Moreira. Posse: introdução histórica, cit., p. 3-4. 
512 BEVILÁQUA, Clovis. Código civil dos Estados Unidos do Brasil, cit., p. 968. 

No mesmo sentido: LIMA, Eusebio de Queiroz. Conceito de domínio posse segundo o Código Civil brasileiro, 

cit., 67-69; MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo X, cit., p. 97-102; PONTES, Tito Lívio. Da 

posse, cit., p. 16; FULGÊNCIO, Tito. Da posse e ações possessórias. 11ª Edição. Atualizada por Marco Aurélio 

S. Viana. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 16; ALVES, José Carlos Moreira. Posse: estudo dogmático. Rio de 

Janeiro: Forense, 1990, p. 4-25; ARZUA, Guido. Posse: o direito e o processo. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 1960, p. 28; RODRIGUES, Silvio. Direito as Coisas. 28ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 20; 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Volume IV. Direitos reais. 21ª Edição. Rio de 

Janeiro: Forense, 2012, p. 17; ALVIM, Arruda. Comentários ao Código Civil brasileiro, cit. p. 13. 

Ao reconhecer que o Código Civil de 1916 adotou a teoria objetiva da posse, Orlando GOMES ressaltou que a 

“posse de direitos é claramente explicitada pela doutrina objetiva, chegando-se ao ponto de admitir que se 

estende aos direitos pessoais”, como o fez Rui Barbosa, já citado nesse trabalho. Todavia, o autor observa que “a 

maioria conservou-se fiel à orientação romanista. O próprio autor do Projeto de Código Civil, cheio de 

vacilações na matéria, pode ser incluído entre os que não aceitam a posse dos direitos pessoais. Outros 

contestam-na firmemente. Os tribunais, apesar de não terem adotado uma orientação segura, inclinam-se pela 

negativa, preponderando os julgados que não concedem defesa possessória para direitos pessoais”. (GOMES, 

Orlando. Direitos reais. 20ª Edição. Atualizado por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 36). 
513 RODRIGUES, Silvio. Direito as Coisas, cit., p. 38-39. 



 155 

De fato, o tratamento dispensado à posse pelo Código Civil de 1916 baseava-se na 

teoria objetiva da posse, facilmente constatada no momento em que o legislador optou por 

considerar possuidor aquele que exercer, faticamente, algum dos poderes inerentes à 

propriedade (artigo 485)514 e os que possuem a coisa por força de obrigação ou direito (artigo 

486)515, diferenciando a posse da detenção, apenas e tão somente, pelo critério normativo 

(artigo 487)516. 

Na teoria objetiva a posse não encontra justificativa a não ser na exteriorização do 

direito de propriedade, razão pela qual a “autonomia da posse em relação à propriedade no 

Código Civil de 1916 se mostra tênue e, nos casos de dúvida, cede em favor da submissão da 

posse à propriedade (art. 505, por exemplo)”517, que versava sobre a exceção de domínio518. 

O Código Civil brasileiro de 2002, a exemplo do anterior, adotou a teoria objetiva de 

Ihering ao identificar o possuidor pela exteriorização da propriedade, como todo aquele que 

tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns poderes inerentes à propriedade (artigo 

1.196)519, ao admitir o desdobramento da posse em direta e indireta em virtude direito pessoal 

ou real (artigo 1.197)520, bem como ao distinguir a posse da detenção por um elemento 

normativo objetivo (artigo 1.198)521, em vez do elemento volitivo intencional de possuir a 

coisa em nome de alheio ou em nome próprio, típico da teoria subjetiva da posse522. 

Alerta-se, contudo, que a posse ad usucapionem exigida para consumação da 

usucapião é qualificada pela existência do elemento “anímico” (animus domini) contido na 

                                            
514 Art. 485. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno, ou não, de algum dos poderes 

inerentes ao domínio, ou propriedade. 
515 Art. 486. Quando, por força de obrigação, ou direito, em casos como o do usufrutuário, do credor 

pignoratício, do locatário, se exerce temporariamente a posse direta, não anula esta às pessoas, de quem eles a 

houveram, a posse indireta. 
516 Art. 487. Não é possuidor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a 

posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. 
517 OLIVEIRA, Francisco Cardozo. Hermenêutica e tutela da posse e da propriedade, cit., p. 146. 
518 Art. 505. Não obsta à manutenção, ou reintegração na posse, a alegação de domínio, ou de outro direito sobre 

a coisa. Não se deve, entretanto, julgar a posse em favor daquele a quem evidentemente não pertencer o domínio. 
519 Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos 

poderes inerentes à propriedade. 
520 Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito 

pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua 

posse contra o indireto. 
521 Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, 

conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. 
522 Nesse sentido: FULGÊNCIO, Tito. Da posse e ações possessórias, cit., p. 16; RODRIGUES, Silvio. Direito 

as Coisas, p. 20; PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Direitos reais, p. 17; GAMA, 

Guilherme Calmon Nogueira da. Direitos reais. São Paulo: Atlas, 2011, p. 82; ARAÚJO, Fábio Caldas de. 

Posse, cit., p. 33-38; OLIVEIRA, Francisco Cardozo. Hermenêutica e tutela da posse e da propriedade, cit., p. 

144-149; GOMES, Orlando. Direitos reais, cit., p. 37; ALVIM, Arruda. Comentários ao Código Civil brasileiro, 

cit., p. 13. 
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expressão “aquele que possuir como seu” contida em todas as modalidades de usucapião523, 

gerando dúvidas sobre a adoção, nesse ponto, da teoria subjetiva da posse524. 

Desse cotejo pode-se concluir desde já, mesmo que se volte ao tema com maior 

ênfase, que a legislação civil vigente contempla certo reconhecimento à autonomia da posse - 

até mesmo pela extinção da exceção de domínio - ainda que vincule o conceito à finalidade de 

possuidor (e de posse) à exteriorização da propriedade.  

Da mesma forma, contempla o próprio direito de possuir (ius possessionis), que 

possibilita a proteção possessória ao possuidor (posse ad interdicta) e, de outro lado, 

congrega o direito de possuir com ânimo de proprietário (ius possidendi), que permite o 

acesso à propriedade (posse ad usucapionem), cuja identificação e desenvolvimento é 

essencial aos objetivos do presente estudo. 

Antes disso, porém, é fundamental investigar se, além da teoria objetiva da posse (e, 

eventualmente, subjetiva, na posse qualificada ad usucapionem), o sistema jurídico brasileiro 

encampa a noção de função social da posse explorada pelas teorias sociológicas da posse, o 

que será feito adiante. 

 

4.3 A função social da posse no direito brasileiro 

 

O ordenamento jurídico brasileiro, principalmente após a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, tornou-se um terreno fértil para o desenvolvimento de uma teoria 

possessória de posse de acordo com a sua função social, completamente autônoma em relação 

ao direito de propriedade – sem prejuízo ao reconhecimento da posse exercida ou transferida 

pelo proprietário e da posse como meio de acesso à propriedade, como na aquisição da 

propriedade pela usucapião – voltada para a tutela da posse independentemente da existência 

do direito de propriedade em obediência aos objetivos e em proteção aos direitos 

                                            
523 Conforme Tito Fulgêncio: “Não há usucapião sem posse, precisamente porque ele é a aquisição do domínio 

pela posse prolongada. No entanto, a posse de usucapião não é mesma que para interditos, porque precisa reunir 

além das condições objetivas – continuidade e tranquilidade – mais o elemento intelectual – animus domini, não 

bastando a affectio tenendi de posse para interditos; quem pretende o domínio por esse modo de aquisição, 

precisa mostrar que possui a coisa como sua, além do que mais na lei se exige (arts. 1.238 e 1.260 do Código 

Civil de 2002). É uma modalidade especial de posse, seu titular (Eigenbesitzer dos alemães) é aquele que possui 

a coisa como lhe pertencendo” (Da posse e ações possessórias, cit., p. 21). 
524 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direitos reais, cit., p. 82. 
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fundamentais previstos na Constituição, em especial ao direito fundamental social à 

moradia525. 

O tema é corrente na doutrina civil contemporânea. Nessa linha, confira-se a opinião 

de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: 

Será possível observar adiante que, nos dias atuais, as teorias de Savigny e Ihering 

não são mais capazes de exemplificar o fenômeno possessório à luz de uma teoria 

material dos direitos fundamentais. Mostram-se envelhecidas e dissonantes da 

realidade social presente. Surgiram ambas em momento histórico no qual o 

fundamental era a apropriação de bens sob a lógica do ter em detrimento do ser. 

Ambas as teorias se conciliavam com a lógica do positivismo jurídico, na qual a 

posse se confina no direito privado como uma construção científica, exteriorizada 

em um conjunto de regras hermenêuticas526. 
 

Nesse sentir, o desenvolvimento de uma definição social da posse para utilização 

efetiva em casos concretos, em que a perspectiva democrática e social do Estado no respeito 

aos direitos fundamentais supere a visão liberal e individualista na seara possessória e 

proprietária, encontra na valorização da posse como fato jurídico social de atendimento as 

necessidades básicas do indivíduo um ninho fértil para acesso ao direito fundamental social à 

moradia planejado pelo constituinte. 

Em que pese a dificuldade de tal construção dogmática, vez que a função social da 

posse é uma expressão vaga, indeterminada ou uma norma vaga527, esse objetivo pode ser 

minimamente alcançado se respondidas as seguintes indagações: Quais são os traços 

essenciais para a releitura da posse à luz da função social, ou seja, o que é preciso para uma 

posse funcionalizada? 

Sobre o tema, é conhecida a concepção de Joel Dias Figueira Junior que classifica a 

posse a partir de uma teoria do fato socioeconômico postestativo. Segundo o autor, a posse é 

uma relação de fática, isto é, um poder de fato exercido pelo possuidor sobre a coisa, cujo 

                                            
525 Em obra clássica, Gerardo Pisarello afirma que o direito à moradia pode gerar mandados vinculantes ao 

legislador, que deverá atendê-los com medidas imediatas, de acordo com o máximo de recursos disponíveis, mas 

também pode dar lugar a direitos subjetivos impositivos a outros direitos e princípios em caso de urgência e de 

necessidade constitucional. O autor afirma ainda que o Comitê DESC vê no princípio da progressividade uma 

carta em branco para denúncia sobre o descumprimento das obrigações decorrentes do direito à moradia, cujos 

Estados devem repelir, evitando as medidas deliberadamente regressivas em matéria habitacional, dedicando o 

máximo de esforços e o máximo de recursos disponíveis em atenção a esse direito, dando prioridade aos casos 

mais urgentes e satisfazer, inclusive em tempos de recessão, pelo menos o conteúdo mínimo do direito em 

questão.(PISARELLO, Gerardo. Vivienda para todos: um derecho em (de)construcción. El derecho a uma 

vivienda digna y adecuada como derecho exigible. Observatório de Derechos Humanos (DESC). Icaria 

Editorial: Barcelona, 2003, p. 103/104). 
526 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais, p. 31. 
527 ALVIM, Arruda. A função social da propriedade, os diversos tipos de direito de propriedade e a função 

social da posse. In: 10 anos do Código Civil: desafios e perspectivas. Sílvio de Sálvio Venosa; Rafael Villar 

Gagliardi; Paulo Magalhães Nasser (coordenadores). São Paulo: Atlas, 2012, p. 569. 
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poder de ingerência (carga potestativa) está voltado à “obtenção da satisfação de suas 

necessidades, suficientemente apta a excluir terceiros que possam prejudicar de alguma forma 

o seu normal desenvolvimento, tornando-se geradora de efeitos que se refletem no mundo 

jurídico”528. 

A posse é uma situação de fato juridicamente relevante. É um poder juridicamente 

relevante que se manifesta no exercício de um direito correspondente à propriedade ou outro 

direito real529. Em que pese se revelar pelo uso – direito também correspondente à 

propriedade – a posse deve ser entendida como um direito autônomo, representativo de uma 

situação jurídica e fática530: a situação jurídica possessória531. 

A propósito, são pertinentes as palavras de Luiz Edson Fachin, baseadas na doutrina 

de Antonio Hernández Gil, de que o “conteúdo da posse não pode ser reduzido apenas a um 

conceito jurídico”, mas antes, e acima de tudo, em seu traço fundamental de concessão a uma 

necessidade social. Nesse sentido: 

A posse tem um sentido distinto da propriedade, qual seja o de ser uma forma 

atributiva da utilização das coisas ligadas às necessidades comuns de todos os seres 

humanos, e dar-lhe autonomia significa constituir um contraponto humano e social 

de uma propriedade concentrada e despersonalizada, pois, do ponto de vista dos 

fatos e da exteriorização, não há distinção fundamental entre o possuidor 

proprietário e o possuidor não proprietário532. 
 

Confira-se, também, o escólio de Francisco Cardozo de Oliveira: 

A posse deriva de relação social, onde inseridos possuidor e não-possuidores e onde 

materializada a necessidade de apropriação de bens para garantia da vida em 

sociedade. O caráter social do ato de apropriação de bens orienta finalisticamente o 

fato da posse e confere substância à função social que lhe é subjacente”533. 
 

A Constituição Federal tratou, expressamente, do atendimento à função social da 

propriedade entre os direitos fundamentais do catálogo constitucional (artigo 5º, XXIII, CF), 

não contendo dispositivo semelhante em relação à função social da posse. Todavia, tal 

omissão não significa óbice ao seu reconhecimento, já que a função social da posse foi 

contemplada de forma implícita e indireta nesse dispositivo534, na estreita medida em que se 

                                            
528 FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Posse e ações possessórias: fundamentos da posse, cit., p. 93-102. 
529 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil, cit., p. 143. 
530 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direitos reais, cit., p. 99 
531 ASCENÇÃO, José de Oliveira. Direito Civil. Reais. 5ª Edição. Coimbra Editora, 2000, p. 62. 
532 FACHIN, Luiz Edson. A função social da posse e a propriedade contemporânea (uma perspectiva 

imobiliária rural), cit., p. 21. 
533 OLIVEIRA, Francisco Cardozo. Hermenêutica e tutela da posse e da propriedade, cit., p. 255. 
534 Na esteira do entendimento de Francisco Cardozo de Oliveira, “assim como o texto constitucional atribuiu 

valor jurídico ao fato da posse quando, por exemplo, reconheceu o direito do possuidor adquirir o domínio 

(artigos 183 e 191), é certo que, implicitamente, tutelou também a função social da posse, que está integrada a 
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relaciona com a concretização da função social da propriedade, por contemplar apenas uma 

obrigação no complexo sistema de direitos e obrigações da situação proprietária. 

Isto porque, conforme já sustentado em pequeno ensaio535, além da obrigação de 

conferir uma destinação econômica ou social ao bem, isto é, do cumprimento da função social 

da propriedade pelo exercício da posse funcionalizada e, consequentemente, da função social 

da posse536, o proprietário possui deveres em relação ao pagamento dos tributos incidentes 

sobre o imóvel (artigo 150/162), à valorização do trabalho humano (artigo 170 CF), ao 

atendimento das exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor 

(artigo 182 CF), à proteção do patrimônio cultural (artigo 216 CF), à proteção do meio 

ambiente equilibrado (artigo 225 CF) e de utilização da propriedade de forma lícita (artigo 

243 CF/artigo 1.228, §2º, CC)537, que podem (e devem) ser estendidos ao possuidor na 

avaliação do caso concreto. 

A propósito, confira-se a obra de Luiz Edson Fachin: 

A função social da posse situa-se em plano distinto, pois, preliminarmente, a função 

social é mais evidente na posse e muito menos na propriedade, que mesmo sem uso, 

pode se manter como tal. A função social da propriedade corresponde a limitações 

fixadas no interesse público e tem por finalidade instituir um conceito dinâmico de 

propriedade em substituição ao conceito estático, representando uma projeção da 

reação anti-individualista. O fundamento da função social da propriedade é eliminar 

da propriedade privada o que há de eliminável. O fundamento da função social da 

posse revela o imprescindível, uma expressão natural da necessidade538. 
 

Ao analisar a tutela da posse na Constituição Federal, Teori Albino Zavascki afirma 

que, implicitamente, a função social da posse diz respeito “à utilização dos bens e, como tal, 

refere-se a comportamentos das pessoas - proprietários ou não proprietários - que detém o 

                                                                                                                                        
essência fática da posse e que a qualifica pela finalidade de atendimento das necessidades humanas”. 

(Hermenêutica e tutela da posse e da propriedade, cit., p. 247). 
535 PEREIRA, Felipe Pires. A pretensão reivindicatória à luz da função social da propriedade. Revista Brasileira 

de Direito Civil. Volume 7. Jan/Mar 2016, p. 29-60. 
536 Concorda-se, nesse recorte, com a opinião de Arruda Alvim, ao sustentar que “a função social da posse está 

embutida na função social da propriedade” (A função social da propriedade, os diversos tipos de direito de 

propriedade e a função social da posse, cit., p. 592), ressaltando, todavia, que a função social da posse é, em 

maior medida, uma manifestação autônoma em relação ao direito de propriedade para tutela jurídica do 

possuidor não proprietário. 

É nesse sentido, também, o entendimento de Marcos Alcino de Azevedo Torres: “A tessitura da função social, 

tanto na propriedade quanto na posse, está na atividade exercida pelo titular da relação sobre a coisa à sua 

disposição. A função social não transige, não compactua com a inércia do titular. Há que desenvolver uma 

conduta que atende ao mesmo tempo à destinação econômica e à destinação social do bem. (...) Se a função 

social da propriedade, como visto, se exerce pela função social da posse, conteúdo o direito, tem, ou, dito de 

outro modo, se é pela posse que a função social da propriedade se cumpre, então é verdade a afirmação de que a 

posse que tem uma função social saliente e não a propriedade em si.” (A propriedade e a posse. Um confronto 

em torno da função social. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 308). 
537 Enunciado nº 49, da I Jornada de Direito Civil: Interpreta-se restritivamente a regra do art. 1.228, § 2º, do 

novo Código Civil, em harmonia com o princípio da função social da propriedade e com o disposto no art. 187. 
538 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais, p. 19-20. 
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poder fático, a efetiva disposição dos bens”, que se “dirige ao possuidor, independentemente 

do título da sua posse”, sendo possível “detectar no ordenamento constitucional diversas 

maneiras de tratamento do tema: tutela da posse que importa limitação ao direito de 

propriedade, tutela da posse paralelamente ao direito de propriedade e, finalmente, tutela da 

posse como modo de aquisição do direito de propriedade”539. 

Não obstante tal classificação à luz da propriedade, ressalta-se, novamente, que:  

A posse tem conteúdo valorativo próprio. Não é necessário conceber-se o possuidor 

como simulacro do proprietário. Em vez de os elementos do direito de propriedade 

influenciarem a configuração do fato da posse, inverte-se a premissa para que os 

valores da posse e sua função social produzam reflexos na concepção de direito de 

propriedade funcionalizado.540 
 

Logo, portanto, na tutela da posse como de aquisição do direito de propriedade, a 

Constituição Federal reconheceu a função social da posse e premiou o respectivo possuidor 

com a redução dos prazos nas formas especiais da usucapião urbana (artigo 183, CF) e da 

usucapião rural (artigo 191, CF), afirmando, expressamente, que a utilização do bem para a 

moradia individual ou familiar e o trabalho produtivo rural é objeto de tutela possessória 

diferenciada, que conduz à aquisição da propriedade em menor tempo do que a posse que 

possui outra destinação ou que protege outro interesse jurídico. 

Da mesma forma, Judith Martins-Costa afirma que o legislador infraconstitucional não 

se prende apenas à concepção objetiva da posse, reproduzida no artigo 1.196 do Código Civil, 

mas engloba a função social da posse, também reconhecida e premiada pelo legislador no 

artigo 1.228, §4º, da referida codificação541. 

Igualmente, o Código Civil vigente e o Estatuto da Cidade, ambos promulgados sob o 

holofote constitucional democrático, reproduzem a redução dos prazos nas modalidades 

extraordinárias ou ordinárias (artigo 1238, 1242, e respectivos parágrafos) ou, principalmente, 

nas formas especiais da usucapião urbana (artigo 183, CF, artigo 1.240, CC e artigo 9º, EC), 

da usucapião rural (artigo 191, CF e artigo 1.239, CC), e da usucapião coletiva (artigo 10, 

EC), bem como na desapropriação judicial (artigo 1.228, §4º e §5º, CC), reconhecendo e 

premiando o possuidor que confere destinação econômica e social à posse, cumprindo assim a 

função do direito de possuir. 

                                            
539 ZAVASCKI, Teori Albino. A tutela da posse na Constituição e no Novo Código Civil. Revista Brasileira da 

Direito Constitucional, n. 5, jan-jun/2005, p. 50-61. 
540 OLIVEIRA, Francisco Cardozo. Hermenêutica e tutela da posse e da propriedade, cit., p. 256-257. 
541 MARTINS-COSTA, Judith. Diretrizes teóricas do novo Código Civil brasileiro, cit., p. 153-154. 
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Registre-se, ainda, por oportuno, que o novo Código de Processo Civil facilitou a 

declaração de aquisição da propriedade pela usucapião instituindo um procedimento 

extrajudicial de usucapião no sistema jurídico brasileiro com inserção do artigo 216-A à Lei 

de Registros Públicos (lei nº 6.015/77), inovação esta que segue a tendência de valorização da 

função social da posse ao titular que lhe concede destinação econômica e social em 

detrimento do proprietário inerte, apesar de exigir a concordância do titular do direitos real e 

respectivo confinantes para o registro da usucapião, circunstância que pode dificultar ou até 

mesmo esvaziar por completo o novel instituto processual542. 

Entretanto, não é só na redução dos prazos ou na facilitação do procedimento para 

aquisição da propriedade pela usucapião que se manifesta a função social da posse, pois 

admitidas essas situações como as únicas capazes de exprimir a posse funcionalizada significa 

continuar enxergando a posse apenas pela lupa da propriedade, no caso, unicamente como 

meio de acesso à propriedade do imóvel. 

De acordo com Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: 

Resumindo, a função social da posse é uma abordagem diferenciada da função social 

da propriedade, na qual não apenas de sanciona a conduta ilegítima de um 

proprietário que não é solidário perante a coletividade, mas também se estimula o 

direito à moradia como direito fundamental de índole existencial, à luz do princípio 

da dignidade da pessoa humana. Cumpre perceber que a função social da 

propriedade recebeu positivação expressa no Código Civil (art. 1.228, §1º), mas o 

mesmo não aconteceu com a função social da posse. Contudo, a ausência de 

regramento no direito privado em nada perturba a filtragem constitucional sobre esse 

importante modelo jurídico, pois o acesso à posse é um instrumento de redução de 

desigualdades sociais e justiça redistributiva543. 
 

Portanto, o reconhecimento da função social da posse acarreta, de plano e primeiro 

lugar, a autonomia do fenômeno possessório em relação à propriedade, o que permite a tutela 

da posse, independentemente da titularidade de outro direito real544. 

                                            
542 PEREIRA, Felipe Pires. A interpretação do silêncio na usucapião extrajudicial do NCPC. Revista Consultor 

Jurídico, www.conjur.com.br, 09/01/2016. 
543 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil. Direitos reais. 12ª Edição. Editora Jus 

Podivm, 2016, p. 74. 
544 A função social da posse também fundamenta a perspectiva da posse como direito (e não apena como fato), 

merecedora de tutela e proteção autônoma em relação à propriedade. Na opinião de Ana Rita Vieira de 

Albuquerque, trata-se de um direito real de natureza especial. Segundo a autora, “a função social da posse 

implica uma visão mais ampla do conteúdo da posse e, ainda que não altere a sua qualificação como direito real, 

dá mais consistência aos argumentos dos que assim a qualificam. Não são os efeitos da posse ou os elementos da 

posse que se ampliam com a função social da posse, mas sim i seu próprio conteúdo. A posse deixa assim 

simplesmente de ser uma relação material do homem com a coisa decorrente do poder da vontade. Passa a ser 

visualizada como uma relação de direito material., decorrente da vontade dotada de função social. Daí a 

necessidade de proteção da posse por si mesma e a convicção de que se trata de um direito, que entendemos 

tratar-se de um direito real de natureza especial, em virtude das peculiaridades contidas no art. 10 do Código de 

Processo Civil”. (Da função social da posse e sua consequência frente à situação proprietária, cti., p. 199). 
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É nesse exato sentido, aliás, o Enunciado nº 492, da V Jornada de Direito Civil do 

Conselho da Justiça Federal: “A posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e 

deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, 

econômicos e sociais merecedores de tutela”. 

Como anunciado no capítulo anterior, o direito de possuir - ou melhor, a posse 

enquanto direito totalmente desvinvulado do direito de propriedade - tem por função social e, 

portanto, elemento interno axiológico-normativo, o aproveitamento dos bens para o alcance 

de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela. 

Na conhecida lição de Luiz Edson Fachin, “A posse assume então uma perspectiva 

que não se reduz a mero efeito, nem a ser encarnação da riqueza e muito menos manifestação 

de poder: é uma concessão à necessidade”545. 

Pode-se dizer, assim, que a posse autônoma e funcionalizada no contexto urbano é 

aquela em que há relação de disposição de fato sobre a coisa e, cuja efetiva utilização atenda 

às necessidades de alimentação e de moradia inerentes a todos os seres humanos, de forma 

desvinculada do direito de propriedade, reconhecida pelo ordenamento jurídico como retrato 

da realidade social para conformação e atribuição de direitos que conduzam à máxima 

paridade socioeconômica, à promoção da paz social e da segurança jurídica em respeito aos 

direitos fundamentais dos cidadãos e em busca da concretização dos objetivos constitucionais 

da sociedade brasileira (artigo 3º, CF). 

Adverte-se, desde já, que a necessidade básica de alimentação para fins de posse 

urbana é entendida aqui como o exercício de posse-trabalho, todavia aplicado à realidade 

urbana. Em suma, entende-se por posse-trabalho, nesse contexto, aquela em que há 

exploração de pequena atividade econômica com a finalidade de sustento próprio e da família, 

a exemplo do que ocorre com pequenos comércios em áreas de ocupação coletiva. 

No tocante ao conteúdo, pode-se dizer mais de perto que a função social da posse 

consiste na utilização do bem para moradia e alimentação pela exploração de pequena 

atividade econômica, que são necessidades básicas de todo cidadão, rol propositalmente mais 

enxuto daquele que se deve atribuir à função social da propriedade. 

Sobre o tema, transcreve-se trecho da obra de Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald, que bem ilustra o conteúdo da posse funcionalizada: 

                                            
545 FACHIN, Luiz Edson. A função social da posse e a propriedade contemporânea (uma perspectiva 

imobiliária rural), cit., p. 21. 
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Em verdade, tutela-se a posse como direito especial, pela própria relevância do 

direito de possuir, em atenção à superior previsão constitucional do direito social 

primário à moradia (art. 6º da CF – EC nº 26/01), e o acesso aos bens vitais mínimos 

hábeis a conceder dignidade à pessoa humana (art. 1º, III, da CF). A oponibilidade 

erga omnes da posse não deriva da condição de direito real patrimonial, mas do 

atributo extrapatrimonial da proteção da moradia como local de resguardo da 

privacidade e desenvolvimento da personalidade do ser humano e da entidade 

familiar546. 
 

Em outras palavras, é o que parte da doutrina denomina de posse qualificada em 

oposição à posse simples, inserta no artigo 1.196 do Código Civil vigente. Na lição de Teori 

Albino Zavascki, posse qualificada é aquela “marcada por um elemento fático caracterizador 

da função social: é a posse exercida a título de moradia e enriquecida pelo trabalho ou por 

investimentos”547, fruto do princípio do ingresso do princípio da socialidade no direito civil 

brasileiro, conforme exposto no Capítulo II. 

Por essa razão, conclui-se que “Posse com função social e posse qualificada divergem 

da posse simples ou comum pela presença da atividade humana social e economicamente 

relevante e isto de dá, através da moradia, do desenvolvimento de alguma atividade comercial 

ou comercial, para os imóveis urbanos e na produção de bens, serviços e moradia para a 

propriedade rural”548. 

Como se vê, a autonomia da posse e o reconhecimento da posse como meio 

socialmente adequado para satisfação das necessidades básicas do indivíduo são os principais 

pilares da função social da posse. Porém, essa autonomia frente à situação proprietária é 

empiricamente ineficaz se o possuidor não puder se valer da proteção possessória em juízo, 

inclusive quando a posse for disputada contra o proprietário ou outro titular de direito real. 

A função social da posse também serve de baliza para definição da proteção 

possessória no caso concreto, sendo certo que a decisão deve partir do modo de aquisição da 

posse, mas não pode se ater apenas ao critério da posse simples da teoria objetiva adotada 

pelo Código Civil. 

A análise deve, obrigatoriamente, verificar a causa possessória e qual direito 

possessório cabe ao possuidor naquela determinada relação jurídica, se em decorrência da 

propriedade (ius possidendi), da transferência da posse decorrente da propriedade ou de forma 

autônoma, isto é, da posse como disposição de fato sobre a coisa e cuja efetiva utilização 

                                            
546 FACHIN, Luiz Edson. A função social da posse e a propriedade contemporânea (uma perspectiva 

imobiliária rural), cit., p. 37. 
547 ZAVASCKI, Teori Albino. A tutela da posse na Constituição e no Novo Código Civil, cit., p. 50-61. 
548 TORRES, Marcos Alcino de Azevedo. A propriedade e a posse. Um confronto em torno da função social, 

cit., p. 309. 
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atenda às necessidades de alimentação e de moradia inerentes a todos os seres humanos (ius 

possessionis), bem como do atendimento da respectiva função social da posse em todas essas 

situações jurídicas549. 

 

4.4 A configuração tridimensional da posse nas relações jurídicas 

 

A releitura civil-constitucional dos vícios da posse possibilita estabelecer critérios 

diferenciadores entre a função social da posse e a função social da propriedade, a fim de 

resguardar a autonomia e a proteção possessória do direito de possuir, atividade que exige 

menor esforço dogmático e potencializa a tutela possessória em contraponto à propriedade, 

tendo em vista que esta última também figura no rol de direitos fundamentais elencados pela 

Constituição Federal. 

Na lição de Antonio Hernández Gil, “A posse poder ter seu significado extraído de 

três situações possessórias distintas: (a) consequência ou conteúdo de certos direitos; (b) 

requisito para aquisição de certos direitos; e (c) a posse por si mesma”. 

Em síntese, a primeira categoria versa o conteúdo dos direitos obrigacionais ou reais 

sobre própria ou alheia, que exprimem a faculdade de usar e gozar da coisa inerente ao direito 

de propriedade, que são transferidos ao possuidor. A segunda versa sobre a manutenção de 

tais direitos reais de gozo sobre a coisa alheia, ou própria, quando a utilização consistir em 

condição para a sua manutenção, assim como acontece com a perda da propriedade pela 

usucapião. A terceira – e última – é o exercício da posse autonoma, nascido como fato 

independente ou isolado de qualquer direito preexistente550. 

 No Brasil, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald afirmam, igualmente, que o 

fenômeno da posse ingressa no direito por três, o que nas palavras dos autores significa haver 

uma “configuração tridimensional da posse”, que contempla a posse decorrente da situação 

                                            
549 “Convém distinguir direito à posse de direito de posse. Assim, não há nada em comum entre os ius possidendi 

e o ius possessionis. O direito à posse é a prerrogativa dos titulares de situações jurídicas de direitos reais que 

compreendem a função de gozo. Deste modo, o direito à posse é o direito a ter a posse consigo que integra o 

domínio ou os demais direitos de gozo para permitir o exercício do conteúdo efetivo deste direito. Já o direito de 

posse é consequência de estar alguém na situação possessória, é consequência da posse. Notadamente, consiste 

numa pretensão de proteção, de respeito. Assim, o direito do possuidor ter a situação possessória respeitada por 

todos, inclusive pelo proprietário, é direito de posse, que visa manter a paz social.” (PENTEADO, Luciano de 

Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Editora Revista dois Tribunais, 2008, p. 470). 
550 GIL, Antonio Hernández. La funcion social de la possessión, cit., p. 81-89. 

Sobre o tema: TORRES, Marcos Alcino de Azevedo. A propriedade e a posse. Um confronto em torno da 

função social, cit., p. 299-302. 
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proprietária e a posse autônoma em relação ao direito de propriedade e outros direitos reais, 

de acordo com a tripartição da posse em (a) posse real; b) posse obrigacional; e c) posse 

fática551, e será adotada nesse estudo. 

 

4.4.1 Posse real 

 

De acordo com a classificação tridimensional, a posse real é aquela exercida pelo 

proprietário sobre o seu próprio bem e que está estampada na clássica previsão do art. 1.196 

do Código Civil, tendo como principais manifestações o direito de fruição, um dos atributos 

do direito de propriedade. Essa posse pode, ou não, gerar um direito real sobre o bem, como 

no caso do usufruto, da servidão e de outros direitos de fruição, exercidos pelo proprietário ou 

por terceiro552. 

 

4.4.2 Posse obrigacional 

 

A posse obrigacional, por sua vez, é aquela exercida por força de relação em que a 

coisa figura como objeto, como ocorre na locação, no comodato e na promessa de compra e 

venda não registrada, em que o proprietário concede parcela dos poderes inerentes à 

propriedade ao possuidor553. 

É certo que não só o proprietário pode figurar como locador, comodante ou 

compromissário vendedor, como também os próprios possuidores, com ou sem justo título de 

propriedade, como no caso da sublocação, por exemplo, sendo-lhes deferidos direitos 

possessórios para tutela da posse em face dos possuidores diretos ou de terceiros e vice-versa 

(artigo 1.197, CC). 

A negativa de restituir a coisa finda à relação obrigacional que originou a bifurcação 

da posse (posse direta / indireta) caracteriza, em tese, o vício da precariedade por abuso de 

confiança,554 que, por ser permanente e contínuo, não cessa, impedindo a aquisição da posse 

plena pelo possuidor direto (artigos 1.200, 1.203 e 1.208, CC). 

                                            
551 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil. Direitos reais, cit., p. 37. 
552 Idem, p. 34. 
553 Idem, p. 34-35. 
554 GOMES, Orlando. Direitos reais, cit., p. 49. 
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4.4.3 Posse fática 

 

Por fim, resta estabelecer os contornos da posse fática, de nuclear importância aos 

objetivos deste estudo. Na lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “trata-se 

de uma posse emanada exclusivamente de uma situação fática e existencial, de apossamento e 

ocupação da coisa, cuja natureza econômica escapa do exame das teorias tradicionais”555. 

Essa posse é reflexo integral da função social da posse no que tange as características 

de autonomia em relação ao direito de propriedade e de atendimento às necessidades básicas 

de todos os seres humanos em relação à moradia. Aqui, a própria função da posse tem 

objetivo autônomo e bem mais amplo do que nas duas espécies de posse anteriormente 

estudadas. 

Essa constatação implica no reconhecimento e na proteção jurídica da posse fática nos 

conflitos possessórios pela releitura do vício da clandestinidade nas ocupações urbanas e, 

também, pelo tratamento autônomo do direito de possuir em relação ao direito de propriedade, 

principalmente para fins de proteção possessória.  

Particularmente, acredita-se que aqui reside um campo fértil para aplicação da cláusula 

do abuso do direito pelo exercício disfuncional da posse, visando, doravante, a aplicação de 

sanções em decorrência desse abuso, consistente na omissão do comportamento devido pela 

noção contemporânea de posse funcionalizada, destinada à proteção e concretização dos 

direitos fundamentais à moradia e à alimentação. 

Isso não impede, entretanto, a identificação dos critérios estabelecidos pelo artigo 187 

do Código Civil, como motivo e fundamento suficiente para aplicação de sanções já previstas 

pelo ordenamento jurídico também à posse real e à posse obrigacional, que, aparentemente, 

guardam relação com o exercício disfuncional do direito possessório pelo titular da respectiva 

posição jurídica.  

Tal tentativa de identificação será realizada, adiante, à luz dos limites e critérios 

estabelecidos pela cláusula geral do abuso do direito para o exercício de posições jurídicas, já 

visitados. Forte nesse pensamento resta propor algumas formas de efetivação da função social 

da posse para solução de conflitos possessórios urbanos utilizando a ideia de abuso do direito 

pelo exercício abusivo do direito à posse (ius possidendi) ou direito de possuir (ius 

possessionis) nas situações jurídicas possessórias. 

                                            
555 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil. Direitos reais, cit., p. 35. 
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5 O ABUSO DO DIREITO NAS RELAÇÕES JURÍDICAS POSSESSÓRIAS 

 

5.1 Direito obrigacional 

 

5.1.1 O abuso do direito na posse obrigacional 

 

Como visto no capítulo anterior, na posse obrigacional o proprietário ou o possuidor 

que tem o direito de ter a coisa em seu poder, isto é, os titulares do direito à posse e do direito 

de possuir (ius possidendi/ius possessionis), resguardando para si o primeiro direito (ius 

possidendi), podem transferir, temporariamente, o direito de possuir à outra pessoa pela 

constituição de uma obrigação de direito pessoal que, por força desse vínculo contratual, 

passa a ser titular do direito de possuir a coisa (ius possessionis) nos limites fixados pelas 

partes da relação jurídica obrigacional556. 

O proprietário ou possuidor que concedem a posse a outrem conservam o direito de 

exercer as faculdades inerentes ao domínio ou a posse plena, não implicando, por força desse 

desdobramento ficto da posse, a perda do poder de fato sobre coisa557. Logo, conforme 

exposto no artigo 1.197 do Código Civil, aquele que transferiu a coisa por força do vínculo 

obrigacional conserva a posse indireta (mediata) e aquele que a recebeu tem a posse direta do 

bem (imediata), podendo defendê-la contra o possuidor indireto, proprietário ou não 

proprietário558. 

Dessa forma, podem figurar como possuidores direto na posse obrigacional o 

locatário, o comodatário e o promitente/compromissário comprador cujo instrumento 

particular não foi levado à registo na matrícula do imóvel, dentre outros. 

Em todas essas hipóteses, cumpre-se eficazmente a função social da posse, 

principalmente sob o prisma da autonomia da relação jurídica possessória, eis que o 

                                            
556 Na lição de Arruda Alvim, “o ius possessionis do possuidor direito é havido do ius possessionis do possuidor 

indireto. Existindo relação obrigacional ou direito real, extinta aquela e terminado o prazo deste, estará findo o 

segmento temporal referido na lei pela expressão temporariamente. Chegando-se ao termo ad quem não se 

justifica mais a situações possessórias do possuidor direto.” (ALVIM, Arruda. Comentários ao Código Civil 

brasileiro, cit., p. 96). 
557 GOMES, Orlando. Direitos reais, cit., p. 55-56. 
558 Segundo Pontes de Miranda: “O possuidor mediato pode não ser dono. Tal acontece sempre que o possuidor 

imediato (usufrutuário, locatário, tutor, curador) se mediatiza, e.g., se o usufrutuário aluga a coisa, ou o tutor ou 

curador constitui administrador, com posse, dos bens. Daí a graduação da mediatidade: posse de dono (a), posse 

de não-dono que exerce como dono (a´), posse imediata que se conserva como tal (b) e posse imediata que se 

mediatiza (b´). As posses (a) e (a´) são Eigenbesitz, posse própria; as posses (b) e (b´, posse não-própria, 

Fremdbsitz. ” (MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo X, cit., p. 125-126). 
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aproveitamento do bem para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais é parte 

integrante do objeto da relação obrigacional. 

O proprietário se desincumbe do elemento de conferir destinação econômica ou social 

à coisa inerente à função social da propriedade, reservando para si o direito à posse (ius 

possidendi) e transferindo o direito de possuir ao outro contratante (ius possessionis), que 

passa a ter posse autônoma e com finalidade social. 

Na locação urbana, por exemplo, o proprietário/locador confere utilização social e 

econômica ao bem, contribuindo, ainda, para redução do potencial especulativo do mercado 

imobiliário ao colocar o imóvel à locação, em vez de deixá-lo fechado, aumentando a oferta e, 

consequentemente, diminuindo o valor médio dos alugueres no mercado, o que facilita o 

acesso à moradia. 

O comodato e a promessa/compromisso de compra e venda não registrada produzem 

efeitos semelhantes no mercado imobiliário.  

Outro traço comum à posse obrigacional é o vínculo de confiança estabelecido entre as 

partes acerca da restituição da posse findo o prazo contratual. Em regra, a negativa de 

devolução da posse após esse prazo constitui abuso de confiança e inquina a posse pelo vício 

da precariedade (artigo 1.200, CC), que mantém esse caráter (artigo 1.203, CC), sendo 

classicamente insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo (artigo 1.208, CC)559. 

Diga-se, por oportuno, na perspectiva de uma situação jurídica possessória em que os 

possuidores (e contratantes) possuem direitos/deveres em relação ao outro sujeito e à 

coletividade, que o possuidor direto, que ocupa a posição jurídica de locatário/comodatário, 

abusa da posição jurídica de possuidor por ofensa à boa-fé, violando a confiança depositada 

pela outra parte, ocupante da posição jurídica de locador/comodante. 

Registre-se, por fim, que esse entendimento pressupõe a reação por parte do possuidor 

indireto em face da recusa do possuidor direto em restituir a coisa, que ensejará, inclusive, a 

responsabilidade civil deste último, caso o possuidor indireto demonstre prejuízo 

material/imaterial a ser indenizado/compensado em razão do abuso do direito verificado na 

execução do negócio jurídico firmado pelas partes. 

                                            
559 De acordo com Silvio Rodrigues, “A posse precária não convalesce jamais porque a precariedade não cessa 

nunca. O dever do comodatário, do depositário, do locatário, etc., de devolverem a coisa recebida, não se 

extingue jamais, de modo que o fato de a reterem, e de recalcitrarem em não entregá-la de volta, não ganha 

jamais foros de juricidade, não gerando, em tempo algum, posse jurídica”. (RODRIGUES, Silvio. Direito as 

Coisas, cit., p. 20). 
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Entretanto, a regra de que a detenção e a posse mantêm o caráter originário, isto é, a 

conservação da posse em nome de outrem, na detenção, e a causa possessionis da aquisição, 

na posse, comporta exceção expressa no artigo 1.198, parágrafo único, e artigo 1.203, ambos 

do Código Civil, quando o detentor ou o possuidor provarem que já não se comportam como 

no início da apreensão de fato da coisa. 

De acordo com Fabio Caldas de Araújo, a melhor doutrina considera que a interversão 

da posse é modo originário de aquisição da posse, seja por ato próprio ou por ato de terceiro. 

A interversão por ato próprio se caracteriza pela existência de um ato unilateral praticado pelo 

interessado, que sejam claros, efetivos e indubitáveis quanto à ocupação do bem e o exercício 

dos poderes inerentes ao proprietário, fazendo incidir a exceção à regra da manutenção da 

detenção ou da causa de aquisição da posse560. 

A redação do artigo 1.198, parágrafo único, do Código Civil, permite a “mutação da 

causa possessionis”, que poderá ocorrer “de detenção para posse, ou ainda, de detenção para 

propriedade”561. 

É desse teor, aliás, o Enunciado nº 301 da IV Jornada de Direito Civil do CJF, 

estabelecendo que “É possível a conversão da detenção em posse, desde que rompida a 

subordinação, na hipótese de exercício em nome próprio dos atos possessórios”. 

A propósito, confira-se a opinião de Fabio Caldas de Araújo: 

A interversão da detenção em posse levaria a uma situação de gradação da 

interversão. A interversão da detenção pode provocar a sua modificação para dois 

estágios. O detentor poderá se tornar um possuidor direto, firmando-se a possessio 

ad interdicta em seu benefício. Poderá ocorrer uma transformação ainda mais 

radical na situação fática, quando a interversão torne possível pleitear a declaração 

do domínio, mediante ação de usucapião. Nesta última configuração existiria a 

possessio ad usucapionem. A primeira situação configuraria uma intervenção de 

primeiro grau, sendo qe a contagem se faz da detenção para a propriedade em ordem 

crescente de poderes (possessio naturalis>possessio ad interdicta>possessio ad 

usucapionem)562. 
 

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu recentemente a 

possibilidade de aquisição da propriedade pela usucapião pelo exercício de posse prolongada 

                                            
560 Sobre a interversão por ato de terceiro, Fabio Caldas de ARAÚJO afirma que a “O fundamento da interversão 

reside num ato negocial, portanto, com manifestação bilateral de vontades, mas cuja transmissão está afetada por 

defeito que atinge a legitimidade da transmissão (nemo plus iuris transfere potest quam ipse habet). A tendência 

seria considerar esta modalidade como derivada. Mas a doutrina construiu um modelo diferenciado, baseado na 

boa-fé, o que a imuniza do defeito da transmissão (a non domino). Isto reflete a facultatividade da transmissão da 

posse, que permite que o possuidor esteja de boa-fé, ainda que o alienante estivesse de má-fé pelo conhecimento 

da ausência de direito, no momento da transmissão (art. 1.207, segunda parte.” (ARAÚJO, Fábio Caldas de. 

Posse, cit., p. 332-333). 
561 ARAÚJO, Fábio Caldas de. Posse, cit., p. 344-345. 
562 Idem, p. 345. 
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e em nome próprio pelos caseiros do imóvel, que a rigor eram considerados como detentores 

antes da interversão da detenção em posse em nome próprio e com animus domini563. 

Da mesma forma, a interversão da posse direta em posse ad usucapionem é possível 

quando há um drástico rompimento na relação jurídica de direito obrigacional dando início a 

uma nova causa possessionis564. 

Trata-se, portanto, de uma releitura do vício da precariedade à luz da função social da 

posse565, isto é, da posse autônoma em relação ao direito de propriedade e voltada aos 

interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela, nos casos em que o abuso 

de confiança for explicitado pelo possuidor direto do bem no sentido de não mais restituir a 

coisa ao possuidor indireto, que, por sua vez, não reivindicar a restituição em tempo hábil, a 

contar da ciência da pretensão daquele em não lhe restituir a coisa, permitindo o início do 

cômputo do prazo aquisitivo da propriedade pela usucapião ante o exercício da posse com 

intenção de proprietário566. 

Nesse sentido, ao interpretar o artigo 1.203, do Código Civil, a III Jornada de Direito 

Civil do Conselho da Justiça Federal editou o Enunciado CJF nº 237, concluindo que “É 

cabível a modificação do título da posse – interversio possessionis – na hipótese em que o até 

então possuidor direto demonstrar ato exterior e inequívoco de oposição ao antigo possuidor 

indireto, tendo por efeito a caracterização do animus domini.” 

                                            
563 USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL. POSSE PRECÁRIA CONVERTIDA EM POSSE AD 

USUCAPIONEM. INTERVERSÃO DA POSSE. Ainda que a vizinha dos autores tenha alegado que haveria 

detenção, pois seriam os autores caseiros dos proprietários do imóvel, não se pode desconsiderar a ausência de 

pagamentos dos supostos serviços e, ainda, o longo período de posse dos autores, fatos que, com segurança, 

confirmaram a posse ad usucapionem. O prazo de vinte anos, previsto no art. 550, do Código Civil de 1916, 

completou-se no ano de 2008. Não se desconhece que a ação foi ajuizada em 22 de março de 2004. Contudo, a 

usucapião extraordinária do imóvel pode ser declarada, considerando-se o tempo de trâmite da demanda. 

Recurso provido para declarar a usucapião extraordinária dos imóveis descritos na petição inicial. (TJSP - 

Relator(a): Carlos Alberto Garbi; Comarca: Mogi das Cruzes; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito 

Privado; Data do julgamento: 12/05/2015; Data de registro: 13/05/2015). 
564 ARAÚJO, Fábio Caldas de. Posse, cit., p. 348. 
565 Nesse sentido, “se a tendência atual é conceder função social à posse, não podemos privar de usucapião o 

possuidor que mantém poder de fato sobre a coisa, sem a oposição e com autonomia por longos anos, em 

detrimento do proprietário que abandona o objeto de seu direito subjetivo e esvazia o conteúdo econômico do 

domínio. (...) Interpretar o art. 1.208 do Código Civil em sua literalidade sem a prevalência axiológica 

constitucional importa preservar um caráter absoluto à propriedade que não mais existe no sistema civil-

constitucional. Há inovação no mundo jurídico quando o proprietário abandona a coisa e a destinação econômica 

passa a ser concedida pelo possuidor. Os direitos existem para serem exercidos e não apenas conservados”. 

(FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 12ª Edição, cit., p. 149-150). 
566 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais, cit., p. 28. 

“Segundo ensinamento da nossa melhor doutrina, nada impede que o caráter originário da posse se modifique, 

motivo pelo qual o fato de ter havido no início da posse da autora um vínculo locatício não é embaraço ao 

reconhecimento de que, a partir de determinado momento, essa mesma mudou de natureza e assumiu a feição de 

posse em nome próprio, sem subordinação ao antigo dono e, por isso mesmo, com força ad usucapionem.” 

(RSTJ 143/370). 
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Sobre o assunto, confira-se a opinião de Francisco Eduardo Loureiro: 

Diz-se que a posse precária nunca gera usucapião. Na verdade, ela é imprestável 

para a usucapião não porque é injusta, mas porque o precarista não tem animus 

domini, uma vez que reconhece a supremacia e o melhor direito de terceiro sobre a 

coisa. Caso, porém, não reconheça ou deixe de reconhecer essa posição e revele isso 

de modo inequívoco e claro ao titular do domínio, para que este possa reagir e 

retomar a coisa, nasce, nesse momento, o prazo para usucapião, pois o requisito do 

animus domini estará então presente567. 
 

É nesse sentido, também, o magistério de Cristiano Chaves de Faria e Nelson 

Rosenvald: 

Note-se que não estamos defendendo a tese da alteração unilateral do caráter da 

posse com base no humor do possuidor, que em determinado momento passa a 

julgar que possui em nome próprio e com animus domini. Essa mudança de 

percepção quanto à natureza da posse é extremamente constatada pela própria 

omissão daquele que deveria exercer o seu direito subjetivo no sentido de reverter a 

situação, mas se queda inerte por um período considerável. Destarte, se o 

proprietário esbulhado descurar em enfrentar a posse injusta, temos que o abandono 

prolongado e a incúria no trato com a coisa denotam alteração na postura do 

possuidor perante o bem. Em outras palavras, uma posse injusta pela precariedade e, 

em princípio, inapta a gerar usucapião sofre o fenômeno da interversão e o 

possuidor adquire animus domini. O que começou como posse direta transmuda-se e 

adquire autonomia, e mesmo mantendo o vício originário, passa a contar prazo para 

a aquisição da propriedade pela via da usucapião. Enfim, a questão não passa pela 

transformação da posse precária em posse justa, mas da possibilidade de uma posse 

ainda precária – cujo caráter originário ainda não foi alterado – em determinado 

momento ser qualificada pelo animus domini568. 
 

Cabe trazer o alerta de Fabio Caldas de Araújo, a respeito da necessidade de uma 

atitude diferenciada e marcante daquele que pretender a interversão da posse em seu favor: 

Na interversão por atos contrários ao direito do proprietário há de se exigir a 

demonstração da prática de um ato enérgico como o esbulho. O rompimento na 

relação possessória deve ser evidente e não pode deixar dúvida sobre a nova situação 

que se instaura. Vejamos o exemplo da locação. A modificação da causa 

possessionis não pode ser reconhecida pela recusa ao pagamento dos alugueres. O 

não pagamento não revela a ruptura da causa possessionis. Muitas pessoas deixam 

de pagar o aluguel em virtude de dificuldades passageiras. Logo, esta atitude não 

representa, a priori, uma contestação ao domínio, mas atesta a dificuldade financeira 

do locatário. Outro ponto a ser considerado está na necessidade do interessado 

comprovar a quebra da relação de continuidade possessória (quieta non movere), nos 

termos do art. 333, I, do CPC569. 

                                            
567 LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código Civil Comentado. Coordenador: Cezar Peluso. Barueri, Manole, 

2007, p. 994. 
568 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 12ª Edição, cit., p. 148-149. 
569 ARAÚJO, Fábio Caldas de. Posse, cit., p. 341. 

Quanto à prova na interversão da posse, confira-se o seguinte julgado: USUCAPIÃO. PROCESSUAL. PROVA. 

Cabimento da ocorrência eventual de interversão da posse; necessidade, por isso, de ampla dilação probatória, a 

fim de que se afira a recente e atual qualidade da posse da parte autora. Impossibilidade de se presumir a priori 

que a posse, fato, não seja qualificada. Parecer do MP. Apelo PROVIDO, desconstituída a sentença, retornando 

os autos à origem para que se cite a parte adversa e se instrua, devidamente, o feito. (TJRS - Apelação Cível nº 

70025405614 - rel. Des. José Francisco Pellegrini - Comarca de Guaíba – DJ 18/08/2009). 
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O fenômeno da interversão da posse em homenagem à função social da posse já 

encontra eco na jurisprudência nos casos envolvendo a transferência da posse direta por força 

do vínculo locatício que sofre posterior interversão possessória, passando o locatário a possuir 

a coisa em nome próprio com posse ad usucapionem570. 

Nessa quadra de ideais, considerando a transferência da posse direta e a respectiva 

precariedade decorrente do vínculo obrigacional, o comodatário e o compromissário 

comprador de imóvel não registrado também podem promover a intervenção da pose por ato 

próprio, desde que oponham de forma veemente e clara ao comdante e ao compromissário 

vendedor que o fazem em nome próprio e com animus domini571. 

                                            
570 USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL. INTERVERSÃO DA POSSE. 1. A autora ingressou no 

imóvel em agosto de 1975, por força de compromisso de compra e venda, sendo certo que o proprietário, 

falecido, e respectivos herdeiros não manifestaram oposição à posse dela. 2. Ainda que fosse inicialmente 

precária a posse em decorrência do inadimplemento do contrato, não se pode afastar a interversão da posse, que 

passou a ser ad usucapionem. Isto se afirma, pois, o contrato, firmado em 1975, previa termo final para 

pagamento das prestações em fevereiro de 1978, sendo certo que daquela data até hoje nunca tomaram os 

herdeiros do proprietário providências com o fim de afastar a posse precária da autora, que reside atualmente no 

imóvel, fato que confirma a função social da posse por ela exercida. 3. Assim, a partir de fevereiro de 1978, 

passou a autora a exercer posse ad usucapionem, com fundamento no art. 550, do Código Civil de 1916. O prazo 

prescricional findou-se em fevereiro de 1998 e, por isso, a sentença, acertadamente, julgou procedente o pedido. 

4. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP - Relator(a): Carlos Alberto Garbi; Comarca: 

Aparecida; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 07/04/2015; Data de registro: 

09/04/2015). 

DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Autoras que 

residem no imóvel desde 1981, deixando de pagar alugueres a partir de 1986, diante do desaparecimento da 

proprietária. Sentença que entendeu não ter sido comprovado o animus domini, além da precariedade da posse, 

que não teria o condão de gerar a posse ad usucapionem. Desacerto. Interversão. Mudança de percepção quanto 

à natureza da posse externamente constatada pela própria omissão da proprietária, que se quedou inerte por mais 

de vinte anos. Função social da posse e da propriedade. Possuidor que mantém poder de fato sobre a coisa, sem 

oposição e com autonomia por longos anos. Prova cabal de que a relação jurídica inicial está extinta. Oitiva de 

testemunhas que leva à constatação de que as autoras explicavam aos depoentes a realidade sobre a situação do 

imóvel. Fato que somente depõe a favor das mesmas, eis que ao leigo não é dado referir-se ao bem como seu 

apenas para tentar divulgar a posse ad usucapionem, que muito mais se verificará por intermédio de atitudes do 

que por palavras. Animus domini, que pode ser constatado pelo próprio ajuizamento da demanda, nos idos de 

1997, tendo transcorrido até a presente data prazo suficiente para o reconhecimento da prescrição aquisitiva. 

Recurso provido. (TJRJ - Apelação n° 2009.001.14165 – Segunda Câmara Cível - Rel. Des. Alexandre Freitas 

Câmara – DJ 24/03/2010). 

USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL URBANO — POSSE ORIGINADA EM LOCAÇÃO — Locatários que 

deixaram de pagar alugueis por muito tempo — Locadores que deixaram de exigir alugueis — Interversão (art. 

1.203 CC) - Posse comprovada - Usucapião reconhecido — Recurso provido. (TJSP - Relator(a): Luiz Antonio 

Costa; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 

04/07/2012; Data de registro: 15/08/2012). 

USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL - Interversão - Inversão do título da posse, iniciado como locação -

Possibilidade, uma vez não existindo mais subordinação, cessados os pagamentos de alugueis - Comprovação de 

que a autora residiu no imóvel com animus domini, nele mantendo posse mansa, pacífica e ininterrupta - 

Ausência de oposição hábil a quebrar a continuidade da posse - Prescrição aquisitiva caracterizada - Inteligência 

do art. 183 da Constituição Federal - Recurso provido, com inversão dos ônus da sucumbência. (TJSP - 

Relator(a): Silvério Ribeiro; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Data do 

julgamento: 23/02/2011; Data de registro: 10/03/2011; Outros números: 990101287900). 
571 USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. Posse derivada de contrato de compromisso de compra e venda. 

Inadimplência da promitente vendedora por dez anos conjugada com inércia dos promitentes compradores enseja 

interversão da posse (enunciado 237 CJF). Animus domini não interrompido por notificação dos promitentes 
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Do ponto de vista analítico das relações jurídicas possessórias obrigacionais aqui 

tratadas, verifica-se a existência de um vínculo contratual que autoriza o desdobramento da 

posse, mediante a transferência da posse direta ao locatário, ao comodatário e ao 

compromissário, por exemplo, e, ao mesmo tempo, a manutenção da posse indireta ao 

locador, comodante ou compromissário vendedor, que poderá lhes demandar a devolução da 

coisa na hipótese de inadimplemento da obrigação ou findo o prazo previsto pelo contrato. 

Em contrapartida, o possuidor direto tem por dever o cumprimento da prestação 

ajustada e devolução do bem após o exaurimento do objeto obrigacional, ou o direito à 

aquisição da propriedade na hipótese do compromissário comprador de imóvel não registrado. 

Trata-se, portanto, de relações jurídicas complexas que encetam direitos e deveres às 

partes, tendo como o pressuposto a posse da coisa. Na perspectiva funcional da posse exercida 

pelos contratantes, constata-se, como dito alhures, que o proprietário se desincumbe do 

elemento de conferir destinação econômica ou social à coisa inerente à função social da 

propriedade (ou o possuidor mediatizado, dando cumprimento à função social da posse), 

reservando para si o direito à posse (ius possidendi) e transferindo o direito de possuir ao 

outro contratante (ius possessionis), que passa ter posse autônoma e com finalidade social. 

Por esse prisma, a finalidade de destinação econômica ou social do direito à posse e de 

possuir reconhecido pelo ordenamento jurídico aos partícipes da relação jurídica possessória 

se faz presente, razão pela qual pode se afirmar que os respectivos titulares exercem a posição 

jurídica de possuidor nos limites do direito objetivo e na linha solidarista traçada pelo 

consenso democrático constitucional. 

No entanto, o abuso do direito não se restringe apenas ao excesso manifesto dos 

limites internos impostos pela finalidade econômica e social do direito – presente na posse 

obrigacional – mas também na inobservância dos limites externos do direito para alcançar as 

situções concretas de violação à boa-fé objetiva. 

                                                                                                                                        
vendedores não endereçada à promitente compradora. Espécie de usucapião que dispensa boa fé e justo título, 

efetivamente ausentes in casu ante inadimplência. Demais requisitos do usucapião especial urbano preenchidos. 

Aquisição de domínio reconhecido Recurso provido. (TJSP - Relator(a): Luiz Antonio Costa; Comarca: 

Tremembé; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 06/03/2013; Data de registro: 

08/03/2013).  

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. Resolução. Exceção de usucapião. Promitentes compradores que 

deixaram de pagar prestação mensal e exerceram posse do bem ininterruptamente por seis anos  Precariedade 

original perdeu-se com inércia prolongada da promitente vendedora  Interversão  Preenchidos demais requisitos 

do art. 183 da Constituição  Usucapião especial urbano reconhecido  Recurso provido. (TJSP - Relator(a): Luiz 

Antonio Costa; Comarca: Araraquara; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 

26/09/2012; Data de registro: 01/10/2012). 
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Sendo assim, partindo-se da premissa de que os direitos devem ser exercidos 

eficazmente por seus titulares em razão da incidência do princípio da atividade, cuja 

inobservância por levar à perda de certos direitos572, a interversio possessionis revela em si a 

equação, inércia no exercício do direito versus surgimento do direito pelo exercício reiterado 

presente no tratamento típico do abuso do direito pelo comportamento contrário à boa-fé 

objetiva existente na supressio e na surrectio. 

A situação de inércia do titular do ius possidendi em exigir a devolução da coisa no 

decorrer do tempo invalida o exercício do direito por contrariar a boa-fé na vertente da 

proteção da confiança, dando origem à supressio pela omissão do comportamento devido pelo 

possuidor indireto, em confronto com a surrectio, diante do surgimento de expectativas 

legítimas no possuidor direto. 

Tal afirmação só é possível porque a proteção da confiança é, de igual sorte, 

fundamento da função social da posse573, ou da confiança possessória, para usar o termo de 

Menezes Cordeiro, sendo certo que “a falta de justificação e, até, de boa fé subjetiva é 

compensável pelo intensificar do investimento de confiança: a posse não titulada ou, até, de 

má fé, não deixa de levar à usucapião, desde que haja um alongamento dos prazos de sua 

duração”574. 

Desse modo, a inércia do possuidor indireto em face da interversão da posse acarreta 

na perda do direito à posse em favor do possuidor direto que, ao se comportar de forma 

continuada como possuidor pleno, adquire a posse em nome próprio (ius possidendi) pela 

surrectio, que se exercida com animus donimi, faz surgir a posse ad usucapionem e o direito 

subjetivo à aquisição da propriedade. 

O Tribunal de Justiça de São Paulo já se debruçou sobre o abuso do direito pelo 

exercício da posse fora dos limites impostos pelo abuso do direito, inclinando-se pela 

proteção da confiança possessória decorrente do tratamento típico da boa-fé na posse 

                                            
572 LOTUFO, Renan. A função social da propriedade na jurisprudência brasileira, cit., p. 350-351. 
573 CORDEIRO, António Menezes. A posse: perspectivas dogmáticas atuais, cit., p. 49-50. 
574 CORDEIRO, António Menezes. Tratado de direito civil português. Parte geral. Tomo I. 2ª Edição. Almedina, 

2000, p. 237. 

Sobre a boa-fé do possuidor, veja-se a lição de Arruda Alvim: “Enquanto for atual a violência, a clandestinidade 

ou a situação de precariedade, tal como descrita esta, no início do art. 1.208, não há posse (em relação ao 

possuidor precedente), senão que, apenas, detenção. Cessada a violência, a clandestinidade e, aquele que detinha 

por permissão ou tolerância, passando a exercer posse própria, a situação será de posse; sempre, todavia, injusta 

em relação ao antecessor. Por outro lado, devemos considerar o tema em face da boa-fé. Como a boa-fé não é 

requisito específico de todas as formas de usucapião, a possibilidade de interversão da posse tem como principal 

consequência a convalidação da precariedade para fins de usucapião extraordinária” (Comentários ao Código 

Civil brasileiro, cit., p. 150). 
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obrigacional decorrente em contrato de locação575, comodato576e de compromisso de compra 

e venda de bem imóvel577. 

 

5.1.2 O abuso do direito nos parcelamentos urbanos clandestinos e irregulares 

 

A Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, posteriormente alterada pela Lei nº 

9.785/1999, Lei nº 11.445/2007, Lei nº 10.932/2004 e Lei nº 12.608/2012, disciplina o 

parcelamento urbano, que pode ser feito mediante loteamento ou desmembramento, 

observadas as disposições das legislações estaduais e municipais sobre uso e ocupação do 

solo578. 

                                            
575 POSSE - IMÓVEL - IMISSÃO - Contrato de locação firmado em função de contrato verbal de parceria 

comercial entre o autor e terceiros - Autor e ré como locatários - Comportamento duradouro e omissivo do autor 

quanto ao exercício da posse direta pela ré - Comportamento contraditório - Violação das expectativas da ré - 

Proibição da "veníre contra factum proprium" - Princípio da proteção da confiança - "Surrectio" - Contrato de 

locação a ser interpretado a partir do comportamento do autor - Recurso desprovido, inclusive quanto à litigância 

de má-fé. (TJSP - Relator(a): Cerqueira Leite; Comarca: Americana; Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito 

Privado; Data do julgamento: 21/09/2011; Data de registro: 03/10/2011; Outros números: 991060339650). 
576 CONTRATO - Comodato de bem imóvel firmado por prazo determinado - Devolução do bem ultimada além 

do prazo - Alegação dos réus de que o termo "ad quem" do contrato de comodato tinha ligação com o 

cumprimento do objeto de promessa de venda e compra de outro imóvel pactuado com pessoa jurídica estranha à 

lide - Comodato, na essência, como negócio jurídico benéfico, a ser interpretado de modo estrito (art. 114 do 

CC) - Implemento do termo final do contrato de comodato, sem irresignação da autora por 21 meses - Inércia 

que autoriza a conclusão de que o contrato foi prorrogado por prazo indeterminado - Mora, a partir de então, "ex 

persona" (art. 397, parágrafo único, do CC) - Comportamento duradouro e permissivo da autora quanto ao 

exercício da posse direta pelos réus - Pretensão aos alugueres que convalida comportamento contraditório – 

Violação das expectativas dos réus - Proibição da "venire contra factum proprium" - Principio da proteção da 

confiança - "Surrectio" - Contrato de comodato a ser interpretado com as modificações temporais resultantes do 

comportamento da autora - Réus não constituídos em mora, por interpelação ou citação em ação de reintegração 

de posse - Danos pelo uso anormal não provados - Recurso desprovido. (TJSP - Relator(a): Cerqueira 

Leite; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 

07/08/2013; Data de registro: 14/08/2013; Outros números: 991090726902) 
577 AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Réus que adquiriram imóvel dos autores, mas esbulharam área 

lindeira, com construção de galpão. Réus que alegam terem construído em área adquirida dos autores, nos termos 

da escritura definitiva de compra e venda e da matrícula do prédio. Compromisso de venda e compra, contudo, 

que deixou expresso que a área e medidas perimetrais constantes da matrícula eram meramente enunciativas. 

Partes que avençaram, de modo explícito, com medidas e descrição perfeita, que a venda foi de área menor do 

que a constante da matrícula. Réus que perfeitamente cientes que a área adquirida era inferior à da matrícula, 

ainda assim construíram fora dos limites. Violação ao princípio da boa-fé objetiva, com "venire contra factum 

proprium". Parcial provimento do recurso, para que réus retirem tubulação e exaustores de área da propriedade 

dos autores. Impossibilidade de composição entre as partes alegada pelos réus. Improcedência do pedido de 

desfazimento das janelas face ao decurso do prazo de decadência previsto no artigo 1.302 do Código Civil. Ação 

improcedente. Recurso parcialmente provido. (TJSP - Relator(a): Francisco Loureiro; Comarca: 

Sorocaba; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 12/04/2012; Data de registro: 

13/04/2012). 
578 O Decreto Lei nº 58/1937 continua em vigor, sendo aplicável aos compromissos de compra e venda d e 

imóveis não loteados. Sobre o tema, veja-se: AZEVEDO JUNIOR, José Osório. Compromisso de compra e 

venda. 6ª Edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2013, p. 267-293. 
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Para tanto, considera-se como loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à 

edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou 

prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes, e como desmembramento a 

subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário 

existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no 

prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes579. 

A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos 

de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento 

de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação, observadas normas 

específicas aos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como de 

interesse social (ZHIS). 

O projeto de loteamento ou desmembramento deverá ser aprovado pela Prefeitura 

Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, e deverá ser executado no prazo 

constante do cronograma de execução, sob pena de caducidade da aprovação. Aprovado o 

projeto de loteamento, ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro 

imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, também sob pena de caducidade da 

aprovação. 

Os projetos de parcelamento não submetidos à aprovação da Prefeitura Municipal ou, 

ainda que aprovados no órgão competente, não levados a registro perante ao registro 

imobiliário dentro do prazo previsto pela lei, são denominados de “parcelamentos/loteamentos 

clandestinos”. Os projetos aprovados e registrados, porém não executados no prazo previsto 

no cronograma inicial, são denominados de “parcelamentos/loteamentos irregulares.”580. 

Existem, ainda, os parcelamentos denominados de “fantasmas”, que são aqueles por pessoas 

que não possuem o título de domínio581. 

No Capítulo VII, a Lei nº 6.766/1979 considera como “irretratáveis os compromissos 

de compra e venda, cessões e promessas de cessão, que atribuam direito a adjudicação 

compulsória e, estando registrados, confiram direito real oponível a terceiros”, que poderão 

                                            
579 MARINANGELO, Rafael. Principais aspectos jurídicos da Lei de Parcelamento do Solo Urbano. In: Direito 

imobiliário brasileiro: novas fronteiras na legalidade constitucional. Coordenação: Alexandre Guerra; Marcelo 

Bennachio. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 880-881. 
580 RIZZARDO, Arnaldo. Promessa de compra e venda e parcelamento do solo urbano. 8ª Edição. São Paulo: 

Editora Revista do Tribunais, 2010, p. 260-261. 
581 FREITAS, Jayme Walmer de. Aspectos criminais na Lei de Parcelamento do Solo Urbano. In: Direito 

imobiliário brasileiro: novas fronteiras na legalidade constitucional, cit., p. 908. 
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ser feitos por escritura pública ou por instrumento particular, de acordo com os requisitos do 

artigo 26º da disciplina legal.  

Na esteira do artigo 32, vencida e não paga a prestação, o contrato será considerado 

rescindido 30 (trinta) dias depois de constituído em mora o devedor. Todavia, a cláusula de 

rescisão de contrato por inadimplemento do adquirente será nula de pleno direito, quando o 

loteamento não estiver regularmente registrado (artigo 39). 

Seguindo ou não a disciplina contratual da lei específica, é certo que se a Lei nº 

6.766/1979 veda, expressamente, a venda ou promessa de venda de parcela do loteamento ou 

desmembramento não registrado (artigo 37), veda da mesma forma (e com muito mais razão) 

a venda de lotes clandestinos, caracterizando tal conduta como ilícito penal tipificado de 

forma qualificada no artigo 50, parágrafo único, I, do referido diploma legal. 

Todavia, os “loteadores” clandestinos ou irregulares celebram compromissos de venda 

e compra de lotes com os pretensos adquirentes, ainda que não possuam aprovação para fazê-

lo ou essa tenha decaído pelo descumprimento das obrigações constantes na lei ou no projeto 

de parcelamento do solo. 

No caso dos lotes irregulares, ou seja, não registrados ou não executados após a 

aprovação, a lei prevê a possibilidade do adquirente suspender o pagamento das prestações 

restantes e notificar o loteador para suprir a falta, devendo o adquirente efetuar o depósito das 

prestações devidas junto ao Registro de Imóveis competente, que poderão ser levantadas pelo 

loteador se regularizado o parcelamento, ou executado pela Prefeitura Municipal, ou o 

Distrito Federal, quando for o caso, que obterá judicialmente o levantamento das prestações 

depositadas (artigo 40). 

Note-se, porém, que a ausência do depósito das parcelas por parte do adquirente não 

pode ser interpretada em seu desfavor, tendo em vista a ilicitude da conduta do loteador. Esse 

é o entendimento que mais se coaduna com o disposto na Lei de Parcelamento do Solo 

Urbano, perfilhado por Arnaldo Rizzardo: 

(...) mesmo suspendendo os pagamentos e sem efetivar o depósito das prestações no 

cartório, o comprador de lote em parcelamento não registrado estará amplamente 

resguardado. Como já foi observado, o loteador encontra-se vedado a constituí-lo 

em mora por duas razões. Em primeiro lugar, porque o art. 39 da Lei 6.766 

determina que será nula de pleno direito a cláusula de rescisão do contrato por 

inadimplemento do adquirente, quando o loteamento não estiver regularmente 

registrado; em segundo lugar, porque, se o fizer, estará infringindo publicamente o 
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art. 50, isto é, estará delinquindo ao pretender cobrar as prestações atrasadas 

referentes a um terreno pertencente a desdobre irregular582. 
 

Apesar da Lei nº 6.766/1979 conter dispositivos protetivos aos adquirentes dos lotes – 

parte hipossuficiente da relação jurídica negocial – como a nulidade da cláusula de rescisão 

contratual por inadimplemento e a possibilidade de suspensão das parcelas e depósito perante 

o Cartório de Registro de Imóveis583, é comum a propositura de ações de rescisão contratual 

cumuladas reintegração de posse em face dos adquirentes inadimplentes, mesmo em se 

tratando de loteamento clandestino ou irregular. 

Tal pretensão – contra legem – encontra frequente respaldo nas decisões judiciais de 

primeira e segunda Instância, que normalmente analisam a relação jurídica estabelecida pelas 

partes apenas sob o prisma do cumprimento das prestações atribuídas aos compromissários 

compradores, consistentes, em suma, no pagamento das parcelas do preço do imóvel, bem 

como à luz da boa-fé como critério protetivo dos direitos do loteador, concluindo pelo abuso 

do direito do compromissário comprador nas hipótese de conhecimento da ilegalidade do 

parcelamento e posterior invocação de tal circunstância para suspensão das prestações devidas 

ao loteador584. 

                                            
582 RIZZARDO, Arnaldo. Promessa de compra e venda e parcelamento do solo urbano, cit., p. 266. 
583 Nesse sentido: “Quem se propõe a comprar um terreno não deixa de examinar os títulos de domínio do 

vendedor e de exigir-lhe a apresentação dos documentos, que o projeto determina sejam depositados no Cartório 

de Registro Imobiliário. Mas os compradores de lotes a prazo, de parcos recursos no mais das vezes, não estão 

em condições de proceder a esse exame de título de domínio, ou de solicitá-lo a advogados e juristas. Para evitar 

que sejam surpreendidos, como tem acontecido, com prejuízo resultante desse exame, foi que o projeto 

estabeleceu o depósito dos títulos e plantas necessários para adquirir cada um, com o lote de seu agrado, o 

relativo sossego do negócio”. (RIZZARDO, Arnaldo. Promessa de compra e venda e parcelamento do solo 

urbano, cit., p. 262). 
584 CERCEAMENTO DE DEFESA - Afastamento - Expedição de ofício ao Poder Público que seria inútil - 

Preliminar rejeitada. PRESCRIÇÃO - Rejeição - Rescisão extrajudicial que ocorreu antes de passados 5 anos a 

contar do vencimento da última parcela do preço - Preliminar afastada. REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

Compromisso de compra e venda rescindido extrajudicialmente por inadimplemento do preço - Aplicação do art. 

32 da Lei n. 6.766/1979 - Procedência do pedido - Inconformismo - Desacolhimento - Irregularidade do 

loteamento que, diante das peculiaridades do caso concreto, não impede a rescisão do contrato por 

inadimplemento do preço - Irregularidade que foi expressamente informada no instrumento negocial - Ato da 

apelante de aceitar a irregularidade e depois se negar a pagar o preço com base na mesma irregularidade que 

configura violação da boa-fé objetiva na modalidade venire contra factum proprium - Sentença mantida - 

Recurso desprovido. Preliminares rejeitadas e recurso desprovido. (TJSP - Relator(a): J.L. Mônaco da 

Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 

18/05/2016; Data de registro: 03/06/2016). 

RESOLUÇÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA. INADIMPLEMENTO 

DA PROMITENTE COMPRADORA. PAGAMENTO DO SINAL. LOTEAMENTO IRREGULAR. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA 12 ANOS DEPOIS. PENDÊNCIA DE AÇÃO POPULAR. 

MÁ-FÉ DA COMPRADORA DEMONSTRADA. REQUISITOS PARA USUCAPIÃO NÃO PREENCHIDOS. 

ARTS. 1240, CC E 183, CF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR 

BENFEITORIAS DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Ação de 

resolução contratual c/c reintegração de posse. Procedência. Inadimplemento incontroverso. 2. Recurso da ré. 

Alegação de que a notificação extrajudicial se deu após 12 anos do inadimplemento. Pagamento apenas do sinal, 

e suspensão das demais parcelas, em razão de irregularidades no loteamento. 3. Cerceamento de defesa. 
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Contudo, tal entendimento parece analisar unicamente a prestação pecuniária do 

compromissário comprador no contexto obrigacional, a exemplo do que geralmente ocorre 

nos negócios jurídicos envolvendo imóveis não loteados, negando o caráter complexo da 

obrigação de fazer e o interesse social contido nas relações jurídicas regidas pela Lei nº 

6.766/1979. 

Isto porque, em que pese o compromisso de compra e venda ter por objeto principal a 

obrigação das partes de celebrarem, futuramente, outro contrato - a escritura pública de 

compra e venda definitiva do imóvel585, título em regra exigível para a transcrição e aquisição 

da propriedade pelo comprador - a regulamentação do tráfego jurídico nos loteamentos 

objetiva a ordenação das cidades e o acesso à moradia e à propriedade pela população de 

baixa e média renda, como uma forma de socialização da propriedade586. 

Diante dessa natureza, a Lei nº 6.766/1979 contempla uma série de deveres do 

loteador, desde a apresentação do projeto, passando pelo registro do parcelamento até a 

correta execução das obras de implantação, nítido objetivo de conferir proteção e segurança 

jurídicas aos adquirentes dos lotes de que receberão a posse por meio de vínculo obrigacional 

que tem por finalidade o direito à moradia e a futura aquisição da propriedade do imóvel. 

Daí a importância de não se relativizar o disposto nos artigos 37 e 39 da Lei nº 

6.766/1979 para, antes da mais nada, verificar o adimplemento da prestação pecuniária pelo 

compromissário comprador, que é uma característica comum na apreciação de casos 

concretos de compromissos ajustados para compra e venda de imóvel não loteado, em que as 

únicas obrigações do alienante são transferir a posse do imóvel, responder por eventual 

evicção e outorgar a escritura pública definitiva após o cumprimento integral da obrigação 

pelo adquirente. 

No âmbito dos negócios jurídicos envolvendo os imóveis loteados, objeto de lei 

especial, antes de efetuar a promessa de venda e de ver surgir o seu direito ao recebimento das 

                                                                                                                                        
Inocorrência. Julgamento antecipado da lide que se mostra possível nos casos em que os elementos constantes 

dos autos já são suficientes para a análise dos pedidos. Questões incontroversas. 4. Má-fé da promitente 

compradora caracterizada. Celebração de contrato já com o intuito de não adimpli-lo. Suspensão do pagamento 

no mês seguinte ao da contratação. Proibição do venire contra factum proprium. 5. Ajuizamento de ação popular 

por promitentes compradores do mesmo loteamento. Extinção sem julgamento do mérito. Carência da ação. 6. 

Pendência da ação popular que desqualifica a transmudação da posse para fins de usucapião. 7. Pedido de 

indenização por benfeitorias descabido. Art. 1.220, CC. 8. Apelação da ré não provida. (TJSP - Relator(a): 

Alexandre Lazzarini; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 

26/07/2012; Data de registro: 30/07/2012). 
585 AMERICANO, Jorge. Dos direitos que se exteriorizam pela posse. Do compromisso de venda de imóveis. 

Livraria Americana, 1926, p. 142. 
586 RIZZARDO, Arnaldo. Promessa de compra e venda e parcelamento do solo urbano, cit., p. 21. 
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parcelas do preço ajustado no negócio, o loteador tem o dever de cumprir todas as obrigações 

decorrentes do diploma legal em comento, que tem um escopo finalístico de segurança na 

posse e acesso à propriedade.  

Se adotado tal critério como baliza para solução de conflitos envolvendo os 

parcelamentos regidos pela Lei nº 6.766/1979, os loteadores não mais se aproveitariam da 

comercialização dos lotes antes mesmo do registro do projeto de parcelamento no cartório de 

registro de imóveis com a possibilidade de demandar a rescisão contratual e a reintegração da 

posse do imóvel sem o cumprimento de todos os deveres concernentes ao parcelamento, 

estimulando a circulação de lotes em consonância com o regramento legal. 

Pode-se afirmar, assim, que a conduta de alienar os lotes de parcelamentos 

clandestinos ou irregulares é frontalmente contrária ao direito objetivo, ensejando, inclusive, a 

responsabilidade criminal dos loteadores. A pretensão de reaver os lotes na hipótese de 

inadimplemento do adquirente, apesar de não encontrar óbice no direito objetivo, caracteriza 

inequívoco abuso do direito por parte do loteador que agir de dessa forma, excede 

manifestamente os limites impostos pela função social propriedade e da boa-fé, objetiva no 

tráfego jurídico regido pela Lei nº 6.766/1979. 

Portanto, não obstante os julgados mencionados apontarem para o abuso do direito por 

parte dos adquirentes, parece, que tal abuso está configurado em sentido contrário, ou seja, no 

exercício pelo loteador do direito de pleitear a restituição do ius possessionis587 transferido 

pelo compromisso de compra e venda ao adquirente em nítida afronta à vedação expressa 

contida no artigo 37 da Lei nº 6.766/1979 e à função social do contrato e da propriedade. 

Na linha defendida até aqui, esse comportamento configura inequívoco abuso do 

direito por ofensa aos limites da boa-fé e do fim econômico e social do direito, constituindo 

clara hipótese de tu quoque decorrente da referida cláusula geral e concretizada através da 

                                            
587 De acordo com José Ozório de Azevedo Junior, ao enfrentar a tomentosa natureza jurídica da posse, “O 

exame do atual direito positivo brasileiro fortalece a corrente do direito, pois há hipóteses de posse que 

comportam até mesmo o registro imobiliário. – Lei nº 6.015/75, art. 167, I, nº 36 e 41. Um fato não pode ser 

vendido, o que é vendido são os direitos decorrentes do fato, ou seja, os direitos possessórios”. (O contrato de 

compra e venda de bens imóveis. In: Direito imobiliário brasileiro: novas fronteiras na legalidade constitucional, 

cit., p.531). 

DIREITO CIVIL. Compromisso de Compra e Venda. Ação Declaratória de quitação de saldo devedor de 

financiamento imobiliário c/c obrigação de fazer. Procedência do pedido para declarar quitado o saldo devedor 

do financiamento imobiliário, impondo à COHAB a entrega ao autor do respectivo termo de quitação, bem 

como, outorga, em seu favor, da escritura definitiva do imóvel e condenar as demais requeridas na anuência do 

imposto à mutuante. Inconformismo. Preliminar. Ilegitimidade de parte. Inocorrência. Ofensa ao princípio da 

Continuidade registral. Inocorrência. Observância da Teoria dos Atos Próprios sintetizada nos brocardos latinos 

tu quoque e venire contra factum proprium. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP - Apelação 0194462-

07.2007.8.26.0562 - Relator(a): Marcia Tessitore; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito 

Privado; Data do julgamento: 24/06/2014; Data de registro: 01/07/2014). 
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exceção do contrato não cumprido, vez que o violador primeiro da norma (loteador) pretende 

exercer a situação jurídica, que tal norma confere, rescindindo o contrato e reintegrando a 

posse exercida pelo adquirente (posse com função social), sem antes cumprir os deveres 

exigidos pela legislação e pelo contrato celebrado entres as partes. 

Nesse sentido, confira-se a opinião de Paulo Sérgio Velten Pereira: 

Exemplo prático de aplicação da tu quoque é exatamente a exceção do contrato não 

cumprido, pois encerra reconhecer que aquele que não cumpriu se dever de 

prestação não pode exigir que a contraparte cumpra o seu. Logo, importa a perda de 

um direito, conquanto em caráter provisório, exatamente em razão das condutas 

apresentadas anteriormente. (...) Nesse caso, como se ve, temos o confronto entre 

deveres de prestação. Mas à medida que a relação obrigacional revela-se complexa, 

sendo integralizada pelos deveres laterais, como os de lealdade, cooperação, 

solidariedade, informação e esclarecimento, entre outros igualmente anexos aos 

deveres de prestação (principais ou secundários), o descumprimento daqueles pode 

ensejar defesa por meio da exceptio inadimplenti contractus na ação em que a parte 

inadimplente deduza pretensçao de cumprimento de dever de prestação. È que no 

atual ambiente das relações obrigacionais, quem age com deslealdade e 

desonestidade, estorvando o atingimento do escopo contratual pela violação dos 

deveres lateriais de conduta, não pode exigir o cumprimentoi de dever de prestação 

por parte do outro, segundo o princípio da tu quoque, fundamento da exceção do 

contrato não cumprido588. 
 

Há, nesse caso, abuso do direito pela incidência da tu quoque, que autoriza a 

improcedência no mérito dos pedidos de rescisão contratual e de reintegração de posse por 

abuso do direito do loteador, como, aliás, reconhecido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo 

em precedente envolvendo bem móvel589, independentemente da responsabilidade civil por 

eventuais danos causados aos adquirentes. 

Note-se, ainda, que não raro os loteadores não propõem as ações de rescisão contratual 

com pedido de reintegração de posse, deixando de efetuar a aprovação e/ou registro do 

projeto, ou de executar o loteamento, vindo posteriormente a juízo cobrando o valor integral 

do contrato em uma única parcela quando regularizado o loteamento, sob pena de 

reintegração de posse, para revenda dos lotes a novos adquirentes, desta feita, mais 

valorizados pela regularização. 

                                            
588 PEREIRA, Paulo Sérgio Velten. A exceção do contrato não cumprido fundada na violação de dever lateral 

nos compromissos de compra e venda de bens imóveis. In: Direito imobiliário brasileiro: novas fronteiras na 

legalidade constitucional, cit., p. 564-565. 
589 BEM MÓVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. Tanto na conclusão quanto na execução dos contratos, as partes devem 

observar os princípios da probidade e da boa-fé, mostrando-se descabido pedido formulado pela parte que não 

agiu dentro dos princípios éticos previstos na legislação. Aplicação do princípio do 'tu quoque', segundo o qual o 

contratante que agiu de forma contrária a lealdade contratual se utilize da própria torpeza em benefício próprio. 

Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP - Relator(a): Felipe Ferreira; Comarca: São José dos 

Campos; Órgão julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 08/04/2015; Data de registro: 

08/04/2015). 
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Parece que também nesses casos há abuso do direito pela violação da boa-fé, sendo 

hipótese de venire contra facum proprium.  

Isto porque o loteador não pode passar anos sem cumprir a obrigação que lhe cabe e, 

uma vez cumprida, exigir a obrigação da parte contrária de uma única vez, o que tornará 

impossível o adimplemento e beneficiará a parte mais forte da relação contratual. 

Nesses casos, pode o julgador valer-se da boa-fé como fonte de condutas éticas e 

probas no negócio jurídico, dando função interpretativa (artigo 113, CC) e função integrativa 

(artigo 422, CC) à boa-fé nas relações jurídicas obrigacionais possessórias para julgar 

improcedente o pedido de rescisão contratual, declarado a subsistência do vínculo contratual e 

fixando, por equidade, de acordo com seu prudente arbítrio, a forma e o valor da prestação a 

ser cumprida pelo adquirente a partir daquele momento específico, em atendimento à função 

social do contrato e à função social da posse. 

Esse entendimento privilegia o exercício da posse funcionalizada pelo adquirente do 

lote e o direito fundamental de acesso à propriedade, impondo sanção ao loteador que agiu em 

flagrante abuso do direito no curso da relação contratual.  

Na pior das hipóteses, havendo rescisão contratual e reintegração na posse do imóvel, 

os adquirentes deve-se restituir aos adquirentes a integralidade do valor das parcelas 

adimplidas durante o vínculo contratual, vedando-se retenção dos valores a título de taxa de 

ocupação por parte do loteador590. 

 

 

                                            
590 APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Ação de rescisão contratual c.c. 

reintegração de posse e perdas e danos por inadimplemento –  Preliminar de cerceamento de defesa afastada 

porquanto desnecessária a realização de prova pericial – Rescisão e reintegração de posse reconhecida em acordo 

firmado em audiência de tentativa de conciliação, prosseguindo a demanda apenas quanto às suas consequências 

–  Notificação encaminhada pela autora-vendedora aos réus-adquirentes se disponibilizando à rescisão amigável 

do contrato com devolução integral dos valores pagos por conta dos problemas do terreno transacionado de 

difícil solução – Réus que suspenderam os pagamentos a partir do recebimento da notificação – Pretensão 

judicial de rescisão, reintegração de posse e retenção de 50% dos valores que revela comportamento 

contraditório da autora – Venire contra factum proprium –  Rescisão consumada por culpa da autora – 

Devolução integral dos valores pagos – Impossibilidade de se impor aos réus o pagamento de indenização pela 

ocupação na medida em que não exerceram plenamente a posse no curto período de vigência do contrato diante 

dos problemas que dificultaram a utilização do terreno – Observação para que não seja computado nos valores a 

restituir os gastos com comissão de corretagem, pois objeto de outra demanda. Nega-se provimento ao recurso, 

com observação. (TJSP - Relator(a): Christine Santini; Comarca: Sorocaba; Órgão julgador: 1ª Câmara de 

Direito Privado; Data do julgamento: 31/05/2016; Data de registro: 01/06/2016). 
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5.2 Direito possessório 

 

5.2.1 O abuso do direito na posse real 

 

O direito de usar e gozar da coisa são faculdades atribuídas ao proprietário que podem 

ser transferidas a um terceiro, mediante a instituição de um direito real de gozo ou fruição 

sobre coisa alheia, conferindo ao titular da situação jurídica a faculdade de fazê-lo sobre o 

bem objeto de direito, de acordo com o regime jurídico tipificado no Código Civil: enfiteuse, 

superfície, servidão, usufruto, uso e habitação591. 

Nesse particular, a utilização do bem para as finalidades acima descritas decorre da 

função social da propriedade em absorção à função social da posse, já que a posse é um de 

seus componentes. Nessas figuras, portanto, o proprietário que confere destinação ao bem, de 

forma direta ou interposta, cumpre um dos componentes da função social da propriedade – 

utilização – e esgota por completo a função social da posse, porque originada na propriedade. 

Interessante questão, entretanto, esconde-se em sentido contrário. Qual a consequência 

ao proprietário que descumpre o dever de utilização do bem exercendo a posse real de 

maneira manifestamente contrária aos limites impostos pela finalidade econômica e social do 

direito, ou seja, o dever de conferir destinação à posse que atenda a interesse existencial, 

econômico ou social, digna de tutela pelo Estado, gerando violação ao componente 

possessório da função social da propriedade? 

Antes de se responder a essa indagação, é preciso ressaltar que até o momento se está 

tratando da posse plena do proprietário - o direito à posse e o direito de possuir (ius 

possidendi e ius possessionis) - que é absorvida pelo direito de propriedade.  

Propor-se-á, portanto, consequências voltadas à propriedade destituída de função 

social pela ausência de destinação à posse que atenda a interesse existencial, econômico ou 

social do bem, sem que isso signifique que o descumprimento do dever de utilização pelo 

proprietário não possa ser sindicado à luz da posse funcionalizada como fenômeno autônomo 

em confronto com o direito de propriedade, como se verá adiante quando for analisado o 

abuso do direito pelo exercício abusivo na posse fática. 

                                            
591 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas, cit., p. 402. 
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Como é cediço, à propriedade constitui direito fundamental individual e goza de 

proteção constitucional suprema (artigo 5º, XXII, CF), mas apenas quando cumpre a sua 

função social (artigo 5º, XXIII, CF), que é parte integrante da própria propriedade. Assim, 

entende-se que a perda do direito de propriedade deve estar prevista pelo ordenamento 

jurídico, certos de que tal garantia em nada prejudica o exercício da posse autônoma com 

função social, tendo em mente que a posse é apenas um dos elementos do direito de 

propriedade em sua perspectiva funcional. 

Nessa linha de raciocínio, parece que o constituinte originário e o legislador 

infraconstitucional anteviram as consequências ao descumprimento da função social da 

propriedade pela violação do dever de conferir destinação à posse que atenda a interesse 

existencial, econômico ou social, sancionando o proprietário com a perda da propriedade pela 

usucapião, quer nas formas extraordinárias ou ordinárias (artigo 1238, 1242, e respectivos 

parágrafos) ou, principalmente, nas formas especiais da usucapião urbana (artigo 183, CF, 

artigo 1.240, CC e artigo 9º, EC), da usucapião rural (artigo 191, CF e artigo 1.239, CC), e da 

usucapião coletiva (artigo 10, EC), bem como na desapropriação judicial (artigo 1.228, §4º e 

§5º, CC).  

Note-se que todas elas acarretam a perda da propriedade pelo descumprimento do ius 

possidendi, ao mesmo tempo em que as formas de usucapião especial e a desapropriação 

judicial privilegiam, com redução de prazos, a função social da posse consistente na posse-

moradia e na posse-trabalho. 

Identifica-se, portanto, ainda que as sanções já estejam previstas no ordenamento 

jurídico e não haja menção expressa ao instituto do abuso do direito, que o exercício do 

direito à posse pelo proprietário em desconformidade com o seu conteúdo econômico e social, 

isto é, em descordo com o elemento interno e valorativo da sua função social, acarreta a perda 

da própria propriedade em grande similitude ao instituto da suppressio  ̧em que a situação de 

inércia do titular no decorrer do tempo invalida o exercício do direito em decorrência da boa-

fé objetiva na perspectiva da proteção da confiança nas situações possessórias. 

Essa conclusão é possível a partir da compreensão da boa-fé como requisito ordenador 

e sancionador das liberdades no âmbito da vida comunitária, instituindo padrões de probidade, 

correção e de atenção às expectativas legítimas, considerada não como limite, mas como 

critério para o exercício do direito em uma sociedade permeada pelo solidarismo 

constitucional. 
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Nesse caso, o exercício abusivo pela contrariedade à função social da posse decorrente 

da propriedade (ius possidendi), decerto, suscita menores dúvidas, vez que a omissão do 

comportamento devido pelo titular consiste na própria atuação contrária ao componente 

possessório do direito de propriedade, que tem sua função social na própria destinação do bem 

para atendimento de interesses existenciais, econômicos e socias na utilização do bem. 

Na outra ponta da relação jurídica possessória, constata-se que a aquisição da 

propriedade pelo exercício da posse-moradia ou da posse-trabalho nos prazos previstos na lei 

– especialmente nas formas especiais da usucapião urbana (artigo 183, CF, artigo 1.240, CC e 

artigo 9º, EC), da usucapião coletiva (artigo 10, EC) e da desapropriação judicial (artigo 

1.228, §4º e §5º, CC), cuja a função social é pressuposto da própria aquisição da posse – se 

assemelha ao instituto da surrectio, que faz surgir um direito de prorpriedade antes 

inexistente, mas que na efetividade social era tido como presente, tendo em vista a 

necessidade de ânimo e aparência de proprietário pelo possuidor para configuração do 

instituto da usucapião. 

Pelo exposto até aqui, percebe-se que o sistema é coerente a respeito da posse 

decorrente da propriedade – e para perda da propriedade - na estrita definição da teoria 

objetiva, e que a Constituição Federal avançou ao incluir a função social na essência do 

direito de propriedade, sancionando seu titular com a perda do bem, quando não atende ao 

componente possessório integrante de sua função social em favor do possuidor que exerce a 

posse funcionalizada pela moradia ou pelo trabalho sobre o bem por determinado lapso de 

tempo592, inspirado, por hipótese ou fundamento, no abuso do direito pelo exercício da 

posição jurídica de possuidor-proprietário. 

Em resumo, entende-se que essas são as maiores formas de sanção ao proprietário que 

não exerce a posse real (vinculada à propriedade), gerando a perda da propriedade pelo 

descumprimento de uma de suas funções sociais: a posse decorrente da propriedade. Isso não 

significa que a posse real não possa ceder em face da posse fática (autônoma e expressão da 

necessidade), quando o conflito versar exclusivamente sobre o direito de possuir (e não de 

                                            
592 Nesse sentido, “fica clara a abrangência da função social da propriedade, cuja importância é tamanha nos 

tempos constitucionais, tendo, inclusive, o condão de fazer com que a posse (que cumpra a função social), 

eventualmente, supere a propriedade (que não cumpra a função social). Ou seja, a função social é o novo 

conteúdo do direito real! Sem ela, a propriedade deixa de sê-lo, perde tal caráter, restando superada pela eventual 

função social da posse.” (CARVALHO, Eusébio. Direito à propriedade. Do discurso à realidade. Leituras 

Complementares de Direito Civil. O Direito Civil-Constitucional em Concreto. Organizador: Cristiano Chaves 

de Farias. Salvador: Juspodivm, 2007, p. 283) 
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adquirir), tendo por parâmetro o cumprimento da função social da posse, conforme será 

exposto a seguir. 

 

5.2.2 O abuso do direito na posse fática 

 

Seguindo a linha de raciocínio deste estudo, existindo vínculo obrigacional entre as 

partes, a função social da posse é elemento essencial para a interversão possessória e exercício 

da posse em nome próprio, que pode, ou não, conduzir à usucapião.  

Na posse real, por sua vez, a função social da posse é uma escada conferida ao 

possuidor para que alcance o direito de propriedade face ao descumprimento do componente 

possessório da função social da propriedade.  

Na posse fática, objeto de análise doravante, a função social da posse consiste no 

exercício da posse autônoma e funcionalizada pelo possuidor para o alcance de interesses 

existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela, especialmente a posse-moradia e a 

posse-trabalho, ambas vinculadas diretamente ao direito fundamental social à moradia. 

Ressalta-se, a propósito, que:  

A posse funcionalizada permite a proteção do ser nas exigências mínimas da vida 

em sociedade, como um lugar para morar (posse-moradia), um lugar para plantar 

(posse-trabalho), um lugar para exercer as atividades econômicas e sociais 

relevantes, ou seja, seu exercício permite o atendimento aos direitos fundamentais 

de segunda geração593. 
 

Nessa toada, confira-se os ensinamentos de Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald: 

A posse é uma extensão dos bens da personalidade. A moradia é um dos bens que 

integram a situação existencial de qualquer pessoa. O papel da função social da 

posse em relação à moradia é o de conceder um espaço de vida e de liberdade a todo 

o ser humano independentemente da questão da propriedade, pois esta se prende à 

patrimonialidade e à titularidade. A seu turno, a posse não é mensurável por critérios 

econômicos, pois tutela o direito à cidade e a vida digna, enquanto a propriedade 

acautela o bem na acepção do objeto como mercadoria com valor de troca, obtida 

pelo esforço individual, na base da autonomia da vontade. Enfim, o direito ao bem é 

algo diverso do direito à propriedade do bem594. 

                                            
593 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direitos reais, cit., p. 123. 
594 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil. Direitos Reais, cit., p. 40. 

Nas palavras de Eliana Maria Barreiros Aina: “O direito à moradia deve ser tratado como uma complexidade, 

uma situação jurídica, da qual faz parte o direito subjetivo à moradia, mas que envolve outras esferas de 

interesse. O direito subjetivo à moradia é protegido por diversas normas infraconstitucionais, como a legislação 

do inquilinato, legislação sobre loteamentos, legislação sobre bem de família, estatuto da cidade. Contudo, o 

valor moradia também faz parte da situação jurídica subjetiva da moradia, e, mesmo não podendo ser 
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Registre-se, aliás, que ao discorrer sobre as situações jurídicas, Pietro Perlingieri 

elenca o direito à moradia de forma expressa, em sua obra, entre situações jurídicas 

existenciais, conforme trecho abaixo transcrito: 

O direito à moradia é da pessoa e da família; isso tem conseqüências notáveis no 

plano das relações civilísticas, por exemplo, em tema de locação, de equo cânone, e, 

nas cooperativas de construção civil, de subingresso ao sócio defunto. O direito à 

moradia, como direito ao acesso à propriedade da moradia, é um dos instrumentos, 

mas não o único, para realizar a fruição e a utilização da casa. Como direito 

existencial pode-se satisfazer também prescindindo da propriedade da moradia, 

incidindo, em maneira decisiva, sobre as relações de uso, de moradia e de aluguel. A 

realização dessa relação complexa deve acontecer com intervenções preliminares, 

inspiradas no princípio da capacidade contributiva e no concurso solidário às 

despesas necessárias para garantir a todos uma vida livre e digna595. 
 

O Código Civil brasileiro classifica a posse clandestina – que é aquela adquirida às 

ocultas, em que possuidor a obtém mediante o uso de artifícios para iludir o que tem a posse 

ou agindo às escondidas596 - como viciada e injusta, mas admite a cessação do vício quando 

cessada a clandestinidade (1.200, 1.203 e 1.208, CC).  

Infelizmente, o Código Civil não atribuiu ao possuidor – proprietário ou não-

proprietário - um critério de funcionalização da posse para sua aquisição, manutenção ou 

recuperação, bastando que o possuidor exerça a vigilância constante por si, ou por interpostas 

pessoas, do objeto possuído para que goze da proteção jurídica conferida à posse, em especial 

dos interditos possessórios (artigo 1.210, CC).  

Esse entendimento, que dispensa o critério funcionalizador para fins de proteção 

jurídica da posse, ainda é majoritário, aplicando-se a teoria dos vícios da posse e 

prevalecendo, no caso, simples subsunção do fato à norma, independentemente da análise de 

critérios valorativos pelo julgador, o que obsta o reconhecimento da posse autônoma e 

desvinculada da propriedade597. 

                                                                                                                                        
categorizado como um direito subjetivo, mas sim um direito objetivo, cria uma esfera de interesse, que deve ser 

protegida, se na ponderação com outro interesse em conflito revelar-se mais preponderante. Dessa forma, 

terceiros particulares não podem ser sujeitos passivos para conceder moradia, mas, diante da escassez dos bens 

que asseguram a habitação e a falta de acesso da maior parte da população à propriedade, se descumprirem com 

sua obrigação solidária de funcionalizar a propriedade, ou se violarem injustificadamente o dever geral de 

proteção do princípio da moradia, estarão violando seus deveres de responsabilidade social, especialmente por se 

tratar de valor que o projeto constitucional entende essencial a todo individuo.” (AINA, Eliana Maria Barreiros. 

O direito à moradia nas relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 127). 
595 PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade Constitucional, cit, p. 888. 
596 GOMES, Orlando. Direitos reais, cit., p. 49. 
597 DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

Desnecessidade de o possuidor comprovar a utilização do imóvel de acordo com a função social da propriedade. 

Demonstração do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 927 do CPC. Deferimento da liminar. Agravo 

de instrumento conhecido e provido. Decisão unânime. I. As ações possessórias cuidam exclusivamente da 

proteção do instituto da posse. Desse modo, a exigência de que o autor da referida demanda comprove que 

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20927&sid=12e204d9.4f81e5cc.0.0#JD_CPCart927
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Prefere-se, entretanto, o posicionamento que vincula os critérios de posse justa e 

injusta não apenas aos atos que deram origem à posse, mas, sim, à destinação conferida pelo 

possuidor ao bem possuído, que deve estar em conformidade com os fundamentos e objetivos 

da República brasileira expressos na Constituição Federal, como decorrência expressa e 

lógica da cláusula geral do abuso do direito e sua função primordial de controle sobre a 

adequação do direito em confronto com a sua função social e a boa-fé. 

Por esse prisma constitucionalizado, a posse decorrente de uma relação jurídica que é 

tida como justa pelo ordenamento civil, como a transmissão titulada, por exemplo, pode não 

cumprir sua função social de atendimento aos interesses existenciais, econômicos e sociais da 

pessoa humana e, por isso, não merecer proteção jurídica pelo exercício abusivo por parte do 

seu titular, ao passo que o ocupante clandestino, em especial, cuja posse desvinculada de 

função social seria injusta, pode pleitear a proteção possessória em seu favor. 

Isto porque, à luz de sua função social, a posse clandestina pode ser entendida como 

um ato de ocupação em vez de invasão, cada qual com uma consequência jurídica distinta, 

conforme defendido por Marcos Alcino de Azevedo Torres:  

A ocupação, que se distingue da invasão, não deve ser considerada como prática de 

ilícito, considerando que o que determina a ocupação é o estado de penúria e 

necessidade em que se encontram. Sem trabalho, sem condições de sobrevivência, 

arrastados às vezes pela fome, pela necessidade de habitação, buscam solos ociosos, 

terras produtivas não utilizadas, áreas aproveitáveis não exploradas. Na invasão, há 

dolo específico do agente de apropriar-se da coisa alheia em razão de seu resultado 

econômico ou alterar os limites do domínio para enriquecimento sem justa causa598. 
 

Como se vê, o conceito de ocupação deve ser analisado de forma finalística à luz dos 

interesses existenciais e socais do possuidor, que ao final importam em função social à posse, 

                                                                                                                                        
exercia a sua posse em observância à função social da propriedade é imposição excessiva. II. Desse modo, 

restando comprovado o atendimento aos requisitos estabelecidos no artigo 927 do CPC, o deferimento da liminar 

se impõe. III. Agravo de instrumento conhecido e provido. lV. Decisão unânime. (TJPA - AI 20083000225-6 - 

Ac. 85348 – Marabá - Quarta Câmara Cível Isolada - Relª Desª Eliana Rita Daher Abufaiad - DJ 01/03/2010 - 

DJPA 05/03/2010). 
597 REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. TERRENO URBANO. OCUPAÇÃO POR CONSIDERÁVEL 

NÚMERO DE PESSOAS. POSSE CLANDESTINA E IMOTIVADA, ORIUNDA DE VERDADEIRA 

INVASÃO. Inadmissibilidade da ocupação mesmo sob o pretexto de que a propriedade deve atender sua função 

social, porque esta tem a ver com o interesse de todos e não só de alguns. Requisitos do artigo 1.228, §§ 4º e 5ª, 

do Código Civil não preenchidos. Ação procedente. Reintegração determinada. Recurso não provido. Função 

social tem a ver com o interesse de todos, com o que convém à sociedade, e não ao que se conforma ao falante 

de alguns. Liga-se, pois, a um objetivo que ultrapassa o interesse individual e além de tudo está sujeito ao 

controle de legalidade. (TJSP – Apelação nº 991.09.047585-3 - Ac. 4292722 - São Paulo - Décima Primeira 

Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Gilberto Dos Santos - DJ 21/01/2010 - DJESP 25/03/2010). 
598 TORRES, Marcos Alcino de Azevedo. A propriedade e a posse, cit., p. 421. 

É importante a ressalva feita por Joel Dias Figueira Junior ao afirmar “Se o esbulhador não agiu ocultamente, em 

que pese o possuidor desconhecer a prática do ato por qualquer motivo, o vício da clandestinidade, neste caso, 

não se configura. O que importa é o modo pelo qual o esbulhador inicia a manifestação do poder fático e não as 

circunstancias posteriores.” (Posse e ações possessórias: fundamentos da posse, cit., p. 248). 

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20927&sid=12e204d9.4f81e5cc.0.0#JD_CPCart927
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CC,%20art.%201228&sid=12e204d9.4f81e5cc.0.0#JD_CCart1228
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CC,%20art.%201228&sid=12e204d9.4f81e5cc.0.0#JD_CCart1228
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enquanto que a ideia de invasão está ligada à noção de enriquecimento ilícito do esbulhador, 

traduzida no ingresso na posse de forma clandestina por aquele que não possui estrita 

necessidade em utilizar a posse como expressão dos direitos fundamentais. 

De outro viés, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald distinguem a ocupação 

da invasão por outro critério pela forma de ingresso na posse, que é complementar ao critério 

finalístico mencionado anteriormente. Segundo os autores: 

Invasão e ocupação são vocábulos que merecem tratamento distinto. A invasão é 

esbulho possessório pelo ilícito recurso à força como forma de acesso a bens 

jurídicos. A propriedade é esfacelada em seu conteúdo mínimo, sem qualquer 

respaldo no ordenamento jurídico. Já a ocupação é um ato-fato de ingresso em bens 

abandonados pelo proprietário, e, portanto, privados de qualquer função social, eis 

que desprovido de significado por parte de quem o titulariza599. 
 

Nessa última perspectiva, entende-se que a invasão equivaleria à posse violenta, 

maculada pelo emprego de força física no ato de desapossamento material - classificada como 

injusta pelo ordenamento jurídico (artigo 1.200, CC) - não merecendo qualquer releitura à luz 

da função social da posse. 

Tal distinção é de extrema importância para delimitar o objeto da posse fática – 

autônoma e decorrente dos interesses existenciais, econômicos e socais merecedores de tutela 

-, que não guarda pertinência com atos praticados para satisfação de interesses puramente 

econômicos ou mediante utilização de violência para desapossamento de alguém que exerce a 

posse de forma mediata, imediata ou mediatizada por qualquer substrato jurídico que deu 

origem à situação jurídica possessória, seja ele obrigacional, real ou fático. 

Exemplificando, entende-se que uma pessoa que detém a propriedade ou apenas a 

posse de uma área urbana apta à satisfação da posse em sua perspectiva funcional não poderá 

invocar o exercício de posse sobre terreno “invadido” - adotado aqui o critério finalístico -  

para afastar o vício da clandestinidade com fundamento na destinação social do bem. Como 

defendido anteriormente, a função social da posse autônoma tem em si um conteúdo mais 

restrito, de atendimento única e exclusivamente aos direitos fundamentais sociais de moradia, 

trabalho e alimentação, todos protegidos pelo artigo 6º da Constituição Federal. 

Por essa mesma razão, as formas especiais da usucapião urbana individual e coletiva 

(artigo 183, CF, artigo 1.240, CC e artigo 9º, EC) e da usucapião rural (artigo 191, CF e artigo 

1.239, CC), nitidamente justificadas na função social da posse, condicionam a aquisição por 

usucapião à não propriedade de outro imóvel urbano ou rural. 

                                            
599 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil. Direitos Reais, cit., p. 61. 
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Da mesma forma, aquele que emprega a violência como forma de ingresso na posse, 

isto é, que pratica o ato violento de desapossamento material forçado contra o possuidor 

anterior, que por estar na posse da coisa no momento do emprego da força presumidamente 

está utilizando a coisa no exercício da posse real (observando o componente possessório da 

função social da propriedade), da posse obrigacional ou da posse meramente fática, não 

poderá sustentar o afastamento do vício da clandestinidade pela eventual funcionalização da 

posse adquirida pela invasão. 

Em sentido contrário, pode-se afirmar com fulcro em entendimentos dogmáticos 

seguros que a ocupação destinada ao atendimento dos direitos fundamentais sociais de 

moradia, trabalho e alimentação em imóvel abandonado ou apenas administrado pelo 

possuidor real, obrigacional ou fático600, configura o exercício de posse autônoma que tutela 

os interesses existenciais, econômicos e sociais do novo possuidor, digna de reconhecimento e 

proteção possessória avançada pelo ordenamento jurídico. 

Esse entendimento aplica-se inclusive ao possuidor proprietário, já que nessa hipótese 

a posse real cede em face da posse fática, quando o conflito versar exclusivamente sobre o 

direito de possuir (ius possessionis), tendo por parâmetro o cumprimento da função social da 

posse. Em outras palavras, é dizer que o proprietário que não cumpre a função social da 

propriedade consubstanciada na posse real está sujeito à perda da posse decorrente da 

propriedade e com ela toda e qualquer proteção possessória decorrente do direito de 

propriedade (ius possidendi), como também à perda da propriedade pela usucapião em favor 

do novo possuidor, se possuir a coisa com animus domini.  

No mesmo sentido, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald enquadram a 

função social da posse como principal critério para solução dos conflitos possessórios entre 

possuidores e proprietários: 

Eventualmente, o direito de propriedade será paralisado pelo direito à posse. Duas 

ordens se colocam em tensão: a da garantia e conservação de bens (estatuto 

patrimonial) e a de acesso aos mesmos bens (estatuto existencial). Daí a necessidade 

de alcançarmos a posse como um fato social indissociável de uma função social 

própria e autônoma ao direito de propriedade. A posse caracteriza-se por uma 

                                            
600 De acordo com Guilherme Calmon Nogueira da GAMA, “a posse com função social (ou posse 

funcionalizada) não se confunde com a posse simples (ou comum), devido à atividade humana social e 

economicamente relevante, como a moradia, o desenvolvimento de alguma atividade comercial ou industrial, 

relativamente aos imóveis urbanos, e a produção de bens, serviços e moradia no que tange aos imóveis rurais. A 

função social da posse gera, pois, a distinção entre a posse qualificada (ou posse social) e a posse simples. 

Atitudes como cercar, murar o terreno, construir um cômodo nos fundos, de modo a atrair, a tentar exteriorizar 

poder sobre a coisa, impedindo que outras pessoas se apossem da coisa imóvel, caracterizam a posse simples, ou 

seja, atos de gestor de negócios de modo a atender presumivelmente à vontade do dono da coisa.” (GAMA, 

Guilherme Calmon Nogueira da. Direitos reais, cit., p. 123). 
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apropriação econômica e social consciente sobre um bem, voltada a uma finalidade 

individual que representa, em última instância, a própria finalidade coletiva, ao 

propiciar direito fundamental social de moradia (art. 6º da CF). (...) Há de se 

rememorar-se que, na colisão de direitos fundamentais sociais e individuais, a 

preferência recairá sobre a tutela da situação fática do possuidor quando o abandono 

da propriedade pelo seu titular desencadear o surgimento do direito à moradia. 

Enquanto o direito à moradia filia-se entre os direitos sociais, a garantia da 

propriedade é um direito individual que deverá ceder quando o seu titular quedar-se 

inerte em conceder-lhe função social, a ponto de suprimir a sua legitimidade e 

permitir que outra entidade familiar supra a função social, mediante a moradia601. 
 

É justamente nesse abandono da coisa ou no esvaziamento do conteúdo econômico e 

social da posse pelo possuidor real, obrigacional ou fático que repousa o abuso do direito 

como limite interno e funcional ao exercício da posição jurídica de possuidor na relação 

possessória, diante da omissão do comportamento devido em preencher o elemento normativo 

axiológico do direito de possuir consistente na função social da posse. 

Tal omissão caracteriza um desvio no comportamento exigido pelo sistema e implica, 

automaticamente, em mecanismos de controle social em prol da ordem normativa, abrindo um 

fértil espaço para a aplicação da teoria do abuso do direito como cláusula de controle e 

promoção funcionalização da posse através da imposição de limites ao exercício da posição 

jurídica em determinada situação jurídica possessória complexa, além de possibilitar também 

o controle do exercício de tal posição jurídica em conformidade com os ditames da boa-fé602, 

através do tratamento típico proporcionado pelas figuras do venire contra factum proprium, 

da supressio e da surrectio nas relações jurídicas possessórias. 

Sobre o tema, vale destacar a opinião de Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald, que sustentam expressamente a viabilidade de se empregar o abuso do direito nas 

relações jurídicas possessórias: 

Quando houver divergência entre os anseios do proprietário que deseja a posse, mas 

nunca lhe deu função social, e, de outro lado o possuidor, que mantém ingerência 

econômica sobre o bem, concedendo a função social à posse, será necessário 

priorizar a interpretação que mais sentido possa conferir à dignidade da pessoa 

humana. Optar cegamente pela defesa da situação proprietária, em detrimento da 

situação do possuidor implica a validação do abuso de direito de propriedade como 

negação de sua própria função social, importando mesmo em retificação de ato 

ilícito, na dicção do artigo 187 do Código Civil603. 
 

De forma coerente, deve-se compreender, ainda, que age de boa-fé o possuidor que 

ocupa imóvel abandonado ou esvaziado de seu conteúdo econômico e social, concedendo 

                                            
601 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais, cit. p. 49/50. 
602 Nesse sentido: Enunciado 414, CJF: A cláusula geral do art. 187 do Código Civil tem fundamento 

constitucional nos princípios da solidariedade, devido processo legal e proteção da confiança, e aplica-se a todos 

os ramos do direito. 
603 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais, cit. p. 49/50. 
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função social à posse através do direito fundamental social à moradia e ao trabalho, “pois 

qualificar a atuação do possuidor como de má-fé pela ausência do título seria considerar que 

só existe ética no direito de propriedade e que toda situação fática que dela não fosse emanada 

seria contrária ao ordenamento”604. 

Tal conceituação é de importância nuclear ao desenvolvimento do presente estudo, 

pois permite a aplicação coerente da boa-fé como limite externo do abuso do direito e 

recoloca o possuidor, que confere função social à posse, como destinatário da confiança 

possessória do Estado e dos particulares, protegendo suas legítimas expectativas originadas 

no exercício abusivo da posse pelo titular originário. 

Sendo assim, pode-se concluir que o ato abusivo em razão da ausência de função 

social da posse ou pela violação da boa-fé na vertente da confiança possessória exercida pelo 

titular da posição jurídica de possuidor, proprietário ou não proprietário, analisado 

objetivamente no caso concreto, merece reprimenda pelo ordenamento jurídico ao prudente 

arbítrio do juiz, ainda que não tipificada expressamente em uma norma jurídica de caráter 

sancionatório.  

Como já exposto, a doutrina não exige a ocorrência de um dano patrimonial ou 

extrapatrimonial para sanção ao ato abusivo, sendo certo, também, que há possibilidade de 

aplicação de sanções distintas da obrigação de indenizar, reservada ao campo da 

responsabilidade civil.  

No abuso do direito nas relações possessórias fáticas, especificamente, parece 

adequado sancionar o titular do direito à posse (ius possidendi) com a perda de um direito 

processual ou com a não-aplicação de uma regra jurídica processual de proteção possessória, 

vedando-se a concessão da tutela provisória de urgência em favor do autor de eventual ação 

de reintegração de posse pela aplicação do venire contra factum proprium, permitindo, assim, 

a consolidação do direito de possuir (ius possessionis) ao ocupante que conferiu função social 

à posse. 

Nesse ponto, é muito oportuno citar a opinião de Marcos Alcino de Azevedo Torres, 

ao elucidar o critério solucionador do aparente conflito entre posse autônoma e posse 

decorrente da propriedade, sob o manto da função social da posse: 

É no período de tempo que vai de sua ocupação até o tempo que faz jus a usucapião 

que a posse funcionalizada deve ser protegida de forma diferenciada, exatamente em 

razão da função socioeconômica que desempenha. A solução passa necessariamente 

                                            
604 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais, cit. p. 91. 
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pelo confronto de um direito que, na questão, interessa a seu titular pelo aspecto 

patrimonial (propriedade, sem função social), cuja fundamentalidade, nestas 

circunstâncias, deve ser considerada apenas formal (não substancial) e um direito (a 

posse, com função social) que interessa a seu titular diante da possibilidade do 

atingimento de necessidades vitais (moradia/trabalho) que tem no cumprimento da 

função social sua fundamentalidade substancial, o que indica merecer proteção em 

detrimento daquele meramente formal605. 
 

Daí defender-se que o possuidor que descumpre a função social da posse, seja qual for 

o título dela, não pode valer-se da tutela liminar de reintegração possessória do artigo 562 do 

Código de Processo Civil606, ainda que intentada dentro do prazo de ano e dia da ocupação, 

vez que a omissão do titular da posição jurídica possessória em exercê-la de acordo com a 

função social do direito configura ato abusivo, acarreta a perda da proteção possessória de 

urgência em razão do venire contra factum proprium, diante da inércia reiterada do possuidor 

originário e das legitimas expectativas de que não mais exerceria o direito à proteção 

possessória. 

Confira-se, a respeito, o entendimento de Joel Dias Figueira Junior: 

O principal critério abalizador da manutenção ou reintegração de posse haverá de 

ser, indubitavelmente, a utilização sócio-econômica do bem litigioso e não mais o 

prazo de ano dia de titularidade da posse. Portanto, substitui-se o critério puramente 

objetivo do parágrafo único do art. 507 pelos critérios sócio-políticos e econômicos 

ancorados na função social da propriedade que, em última análise, reside na própria 

posse. Não significa dizer, contudo, que os juízes não possam considerar em suas 

decisões, como elemento da formação de seus convencimentos, os ‘títulos’ de posse 

e/ou a sua respectiva data, ou, ainda que não possam, de ofício, utilizar-se do poder 

geral de cautela, autorizada expressamente pelos arts. 798 e 799 do CPC, 

determinando, por exemplo, o seqüestro cautelar do bem litigioso. O que estamos a 

afirmar é que o ponto norteador para a manutenção ou reintegração da posse haverá 

de ser a posse efetiva em consonância com as suas finalidades sociais e 

econômicas607. 
 

No mesmo sentido, transcreve-se a lição de Guilherme Calmon Nogueira da Gama e 

Andrea Leite Ribeiro de Oliveira: 

Não são raras as situações em que os imóveis são abandonados por seus 

proprietários e os possuidores, então, passam a exercer ingerência socioeconômica 

sobre o bem. Há, nesses casos, um conflito entre o direito fundamental à propriedade 

(art. 5º, XXIII, da CF) e a função social da propriedade e da posse. O 

descumprimento do dever social de proprietário significa uma lesão aos direitos 

                                            
605 TORRES, Marcos Alcino de Azevedo. A propriedade e a posse. Um confronto em torno da função social, 

cit., p. 393/394. 
606 Note-se nos conflitos possessórios coletivos, o novo Código de Processo Civil impõe a designação de 

audiência de mediação prévia à concessão de eventual medida liminar, intimando-se a Defensoria Pública e o 

Ministério Público para comparecimento ao referido ato processual, os termos do artigo 565 do NCPC (Lei nº 

13.105/2005), em vigor desde o último dia 18/03/2016. A mediação e conciliação foi um dos principais pilares 

do projeto do novo Código de Processo Civil, permeando inúmeros pontos da nova codificação processual. 

Sobre o tema: CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. 4ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2014, p. 83-89. 
607 FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Código Civil comentado. Coordenador: Ricardo Fiuza. 2ª Edição. São Paulo:  

Saraiva, 2004, p. 1.116. 
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fundamentais de acesso à propriedade, ao trabalho e à moradia, reconhecidos pelo 

sistema constitucional. Nessa hipótese, as garantias ligadas normalmente à 

propriedade, notadamente à da exclusão das pretensões possessórias de outrem, 

devem ser afastadas. Deve-se, portanto, fazer uma ponderação de valores e 

interesses. O instituto jurídico que serve à vida, propiciando alimentos e moradia – 

como no caso do imóvel -, garantindo vida digna, deve preponderar sobre qualquer 

outro valor como valor superiormente reconhecido. A posse, tanto do proprietário 

quanto do não proprietário, é, senão o único, o principal instrumento para atender 

aos valores superiores pelo ordenamento jurídico608. 
 

A ideia é impingir uma consequência ao titular que não exerceu a posse de acordo a 

função social em razão do valor maior conferido à posse-moradia e à posse-trabalho pela 

Constituição Federal, impedindo, consequentemente, que desfrute de uma tutela de urgência 

para proteger um direito em desconformidade com os critérios finalísticos e axiológicos do 

ordenamento jurídico. 

O mesmo entendimento é válido e eficaz em relação aos conflitos possessórios 

coletivos, conforme se extrai da obra de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: 

Daí que, na presença de um litisconsórcio multitudinário no pólo passivo da ação 

possessória, além de observar o cumprimento dos requisitos do art. 561 do NCPC, o 

magistrado apenas defirirá a liminar possessória inaudita altera parte, em favor do 

requerente que conceda função social à posse ao tempo em que se deu o litigio. Por 

outro lado, cumpre se avaliar rigorosamente se o grupo que compõe o polo passivo 

praticou atos de ocupação ou invasão. O direito fundamental à moradia não pode ser 

legitimado por atos esbulhadores ou turbadores de uma posse regularmente 

afirmada. O acesso á posse requer mecanismos legislativamente constituídos, com 

amplo respeito à garantia do direito fundamental à propriedade609. 
 

A perda da tutela de urgência guarda inequívoca relação com o instituto do venire 

contra factum proprium pela confiança depositada na outra parte e na própria coletividade de 

que o não exercício da posse de acordo com os interesses existenciais, econômicos e sociais 

merecedores de tutela não seria contraditado, posteriormente, pela propositura de ação de 

reintegração com pedido de tutela provisória de urgência, cujo fato restaria suprimido pela 

contradição que tal pedido representa, lembrando sempre o estado de boa-fé do possuidor que 

conferiu função social a posse. 

Nesse ponto, é esclarecedora, novamente, a lição de Joel Dias Figueira Junior: 

A razão da proteção possessória nasce e se encerra na finalidade existencial da 

própria posse, podendo ser mensurada pelo grau de normalidade do poder fático e 

através de um critério finalístico, via de regra social e econômico. O objetivo da 

tutela é permitir que o bem realize a sua perfeita, adequada e tranquila destinação 

socioeconômica, em benefício do titular do poder fático e dentro de um determinado 

contexto social. Em outras palavras, protege-se a posse por decorrência dos seus 

                                            
608 GAMA, Guilherme Nogueira da; OLIVEIRA, Andrea Leite Ribeiro de. Função social da propriedade e da 

posse. In: Função social no direito civil. Guilherme Nogueira da Gama (Coord.). 2ª Edição. – São Paulo: Atlas, 

2008, p. 66. 
609 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais, 12ª Edição, cit., p. 240. 
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efeitos gerados no mundo jurídico, a fim de que o bem sobre o qual recaiu o poder 

de fato atinja com segurança sua finalidade social e econômica à satisfação de 

nossas necessidades. A expressão finalidade social do bem) deve ser entendida 

como a função de toda a contextura do mundo fático.610 
 

Nessa esteira de pensamento, a denegação da medida liminar de reintegração de posse 

em homenagem ao direito fundamental à moradia e ao princípio da dignidade da pessoa 

humana e, ao mesmo tempo, como forma de sanção pelo descumprimento da função social da 

posse, vem sendo adotada em algumas decisões judiciais contemporâneas611. 

Em outras palavras, é contraditório e viola os limites da boa-fé previstos na cláusula 

geral do abuso do direito, a alegação do possuidor, proprietário ou não-proprietário, que não 

exercia a posse decorrente da propriedade, ou a posse fática de forma funcionalizada, em sede 

de pedido liminar de reintegração de posse, de que foi esbulhado em seu direito de possuir 

(ius possessionis), vez que este sequer existia em razão do descumprimento da função social 

que lhe é pressuposto lógico material no regime constitucional solidarista. 

Como vimos, o fim econômico e social do direito é pautado pela sua função em 

obediência ao princípio constitucional da solidariedade, que tem na cláusula geral do abuso do 

direito as balizas necessárias para o controle dos comportamentos humanos que estejam em 

desconformidade com os anseios da comunidade e contrariem o pacto democrático firmado 

nos primeiros artigos da Constituição Federal brasileira. 

Portanto, apenas na falta de demonstração inequívoca de posse que atenda à sua 

função social é que poderá ser considerada a noção de melhor posse, conforme entendimento 

                                            
610 FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Liminares nas ações possessórias. 2º Edição. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 1999, p. 67. 
611 AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ÁREA 

PERTENCENTE À COHAB NÃO UTILIZADA. ART. 927 E INCISOS DO CPC. ESBULHO NÃO 

CARACTERIZADO. PREVALÊNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DA MORADIA E DA 

DIGNIDADE HUMANA SOBRE O DIREITO DA PROPRIEDADE QUE NÃO ESTEJA CUMPRINDO O 

SEU FIM SOCIAL. O direito de propriedade da recorrente (COHAB) não prevalece, pelo menos em sede de 

liminar reintegratória, a afastar a caracterização de posse injusta e conseqüentemente o esbulho, sobre o direito 

constitucional da moradia e da dignidade humana, insculpido na Constituição Federal, quando não faz uso da 

área discutida há mais de 15 anos. Agravo improvido. (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70013770417 - 

Décima Sétima Câmara Cível – Rel. Des. Elaine Harzheim Macedo - DJ 23/03/2006). 

LIMINAR - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INVASÃO DE ÁREA URBANA - FAMÍLIAS 

DIVERSAS - FINS SOCIAIS DA LEI – PROVIDÊNCIA REVOGADA. Tratando-se de ação possessória 

envolvendo famílias diversas, em áreas urbanas, prudente apresenta-se a revogação da liminar deferida, já que se 

tem, até então, cognição sumária, até mesmo em contemplação aos fins sociais da lei; a final, quando a instrução 

se encerrar, mais e consistentes elementos terá o julgador para poder, com maior segurança, decidir. (TJPR – 7ª 

C. Cível – Agravo de Instrumento nº 183269-7 – Comarca de Londrina – Rel. Des. Antonio Matelozzo – 

Unânime – DJ 12/11/2001). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Cabimento de ser invocado o princípio da 

função social da propriedade (art. 5º, inc. XXIII da CF/88), para fins de denegação de liminar possessória. 

Recurso PROVIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70007515612 - Décima Nona Câmara Cível – Rel. Des. 

Mário José Gomes Pereira - DJ 06/04/2004). 
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sedimentado pelo Enunciado nº 239, aprovado na III Jornada de Direito Civil do Conselho 

Nacional de Justiça612. 

Ressalta-se, ainda, que esse entendimento encontra respaldo no ordenamento vigente 

que vedou, expressamente, a exceção de domínio, proibindo a alegação de propriedade em 

ação possessória (artigos 1.210, CC e 557, CPC). 

O descumprimento da função social da posse autônoma ou decorrente da propriedade, 

hipótese em que é absorvida pela função social desta última613, e a proteção da confiança nas 

relações possessórias também podem justificar a improcedência do pedido definitivo de 

reintegração de posse como hipótese de aplicação da supressio e da surrectio em homenagem 

aos princípios constitucionais estudados nas ocupações em que não há caracterização do vício 

da clandestinidade614. 

                                            
612 Enunciado nº 239, CJF: “Na falta de demonstração inequívoca de posse que atenda à função social, deve-se 

utilizar a noção de ‘melhor posse’, com base nos critérios previstos no artigo 507, CC 1916”. 
613 APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE (BENS IMÓVEIS). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. FUNÇÃO SOCIAL DA 

PROPRIEDADE NÃO EXERCIDA PELO AUTOR. I. Os requisitos da reintegração de posse são aqueles 

elencados no art. 927 do Código de Processo Civil, quais sejam: a) posse anterior; b) a turbação ou o esbulho 

praticados pelo réu; c) data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de 

manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. II. Incumbe ao autor, nos termos do art. 333, I, do CPC, a 

prova da posse anterior a ensejar a procedência do pedido de reintegração. Caso em que a autora não traz provas 

suficientes do exercício de posse anterior ao esbulho a amparar sua alegação. III. Hipótese em que a autora, 

muito embora detivesse a propriedade do imóvel, não lhe deu qualquer função social, mantendo-o desocupado e 

abandonado, ao passo que a ré, construiu ali a sua moradia. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. (TJRS - 

AC 70037206752 - Rio Grande - Décima Sétima Câmara Cível - Relª Desª Liége Puricelli Pires - DJ 26/08/2010 

- DJERS 27/09/2010). 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL POR MUITAS FAMÍLIAS. 

DIREITOS CONSTITUCIONAIS. No cotejo entre os direitos à dignidade humana, cidadania e moradia, e o de 

propriedade, prevalecem aqueles em detrimento deste. Deram provimento à apelação. (TJRS – Apelação Cível nº 

70014558530 – Décima Nona Câmara Cível – Rel. Des. José Francisco Pellegrini – DJ 10/07/2007). 

EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. ART. 927 DO 

CPC. ESBULHO. ÁREA OCUPADA POR MUITAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. DIREITO À 

MORADIA. Não demonstrado o esbulho autorizador da reintegração postulada, ônus da parte autora, impõe-se a 

improcedência da ação. Sentença confirmada. Embargos infringentes acolhidos, por maioria. (TJRS – Embargos 

Infringentes nº 70014645386 – Décimo Grupo de Câmaras Cíveis – Rel. Des. José Francisco Pellegrini – DJ 

26/05/2006). 
614 USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL URBANA. Posse mansa e pacífica desde 1968. Uso para moradia. 

Requisitos do art. 183, CF, preenchidos. Sentença favorável aos réus em ação possessória que não tem o condão 

de quebrar a pacificidade da posse exercida pela autora, já que esta não figurou como parte. Longo tempo 

decorrido. Ausência de oposição válida e eficaz pelos titulares de domínio. Constituição de bairro com todas as 

melhorias e diversas famílias. Supressio. Sentença de procedência. Manutenção. Apelação dos réus não provida. 

1. Sentença que julgou procedente a ação de usucapião constitucional urbana movida pela ora apelada. 

Manutenção. 2. Posse exercida pela autora desde 1968 incontroversa. Uso do imóvel como moradia. 

Preenchimento dos requisitos do art. 183, CF, com idêntica redação no art. 1.240, CC. 3. Controvérsia que limita 

à qualidade da posse exercida pela ora apelada. Alegação dos contestantes de que o imóvel é objeto litigioso 

desde 1966. Insubsistência. 4. Prolação de sentença possessória favorável aos réus/apelantes em 1972 que não 

tem o condão de quebrar a pacificidade da posse da autora, já que esta não figurou como parte na referida 

demanda, e não pôde exercer o seu direito defesa. 5. Longo tempo decorrido, sem que os ora recorrentes 

tivessem praticado qualquer ato de oposição válida e eficaz, de modo a impedir a constituição de verdadeiro 

bairro com todas as melhorias urbanas, e ocupação por diversas famílias. 6. Inércia dos réus caracterizadora da 

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20927&sid=12e204d9.4f81e5cc.0.0#JD_CPCart927
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20333&sid=12e204d9.4f81e5cc.0.0#JD_CPCart333
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Vale dizer, uma vez verificado, definitivamente, tratar-se de hipótese de esvaziamento 

do conteúdo econômico e social da posse pelo possuidor real em confronto com o 

preenchimento da função social da posse pelo possuidor fático, bem como de nascimento da 

confiança possessória em favor desse último, é cabível, ao final, a perda da situação jurídica 

possessória pelo autor do ato abusivo em virtude dos institutos da supressio e surrectio, 

decretando-se a improcedência definitiva da pretensão reintegratória615. 

 

5.3 O direito possessório no âmbito do Direito da Família e das Sucessões 

 

5.3.1 O abuso do direito na partilha dos direitos possessórios na separação, no 

divórcio, na dissolução da união estável e na sucessão “causa mortis” 

 

Os direitos possessórios sobre determinada coisa podem ser transferidos livremente no 

tráfego jurídico por ato inter vivos (artigo 1.205, CC) ou causa mortis (artigo 1.206, CC), 

sendo certo que, em regra, a sucessão por ato inter vivos se dá a título singular (accessio 

                                                                                                                                        
figura da supressio. 7. Justo título e boa-fé que não são requisitos da usucapião constitucional urbana. 8. 

Apelação dos réus não provida. (TJSP - Relator(a): Alexandre Lazzarini; Comarca: SÃO PAULO-REG 

PUBL; Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 28/01/2014; Data de registro: 

30/01/2014; Outros números: 6371004100) 
614 Enunciado nº 239, CJF: “Na falta de demonstração inequívoca de posse que atenda à função social, deve-se 

utilizar a noção de ‘melhor posse’, com base nos critérios previstos no artigo 507, CC 1916” 
615 CIVIL. DIREITO DAS COISAS. POSSE. SEPARAÇÃO ENTRE OS JUÍZOS PETITÓRIO E 

POSSESSÓRIO. VEDAÇÃO À EXCEÇÃO DE DOMÍNIO. INGRESSO EM IMÓVEL ABANDONADO. 

AUSÊNCIA DO VÍCIO OBJETIVO DA CLANDESTINIDADE. PUBLICIDADE DA AÇÃO. POSSE JUSTA. 

ESBULHO DESCARACTERIZADO. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. DIREITO CONSTITUCIONAL À 

MORADIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Nas ações possessórias veda-se a discussão de domínio, 

já que a causa de pedir e o pedido devem versar exclusivamente sobre posse, independentemente da alegação de 

propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. 2. No juízo possessório, portanto, não poderá o juiz conhecer da 

alegação, em defesa, do direito de propriedade (exceção de domínio), operando-se, assim, uma total separação, 

no direito vigente, entre ius possessioni e ius possidendis. 3. O ingresso público e ostensivo em imóvel 

abandonado, no qual o atual possuidor constrói sua residência, concedendo ao bem função social, descaracteriza 

o vício objetivo da clandestinidade e afasta, conseqüentemente, a alegação de esbulho. 4. Em circunstâncias tais, 

a posse insere-se entre os direitos da personalidade, na medida em que concede efetividade ao direito social à 

moradia (artigo 6° da Constituição Federal de 1988) e oportuniza, ao cidadão, acesso a bens vitais mínimos 

capazes conferir dignidade à pessoa humana (artigo 1°, inciso III, da Constituição Federal), fomentando, 

conseqüentemente, o desenvolvimento da entidade familiar. 5. Recurso conhecido e provido, sentença 

reformada. (...) Não se pode deixar de sublinhar, ainda, que a conduta dos autores configura o que, 

doutrinariamente, se denomina de ilícito funcional, na medida em que durante todos os anos de exercício do 

direito possessório sobre o bem, excederam manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico e social 

(artigo 187 Código Civil 2002). Trata-se, assim, de perda da posse qualificada pelo efetivo abandono do imóvel, 

situação na qual se mostra imperiosa a proteção jurídica do novo possuidor, que tornou efetivo o princípio 

constitucional da função social da propriedade (artigo 5°, inciso XXIII, da Constituição Federal). (...). (TJDF - 

Apelação Cível no Juizado Especial nº 2004.05.1.0087275 ACJDF- 2ª Turma Recursal do Tribunal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais – Rel. Juiz João Batista Teixeira – DJ 11/05/2005 - DJU: 20/05/2005). 
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possessionis), podendo o adquirente somar sua posse à posse de seu antecessor (artigo 1.207, 

CC)616, e também em regra, a sucessão por causa mortis ocorre à título universal (sucessio 

possessionis), hipótese em que o sucessor continuará a posse de direito do seu antecessor, 

sendo-lhe vedado inaugurar um novo período possessório por força do princípio da saisine 

(artigos 1.207 e 1.784, CC)617. 

A posse transferida por ato inter vivos é fruto de um negócio jurídico oneroso ou 

gratuito celebrado pelo possuidor com justo título – como nas hipóteses de cessão ou 

promessa de cessão de direitos possessórios decorrentes da posição jurídica de 

compromissário comprador de imóvel loteado, inclusive por trespasse, com cientificação 

posterior ao loteador, ou não-loteado, exigindo-se, nesse caso, prévio consentimento do 

expresso compromissário vendedor618, conforme já comentado acima. 

Da mesma forma, a posse fática pode ser alienada de forma onerosa ou gratuita por ato 

inter vivos, também por meio de instrumento particular de cessão de direitos possessórios que 

transfere o ius possessionis ao adquirente, especialmente em relação à população de baixa 

renda em que a compra e venda de direitos possessórios é praxe comum entre os ocupantes 

dos imóveis localizados em assentamentos informais. 

Não há dúvida sobre validade e eficácia desses negócios jurídicos à luz do tráfego 

jurídico formal. Nesse sentido, José Osório Azevedo Junior afirma que: 

Os contratos de cessão (leia-se venda) de direitos possessórios sobre terrenos e 

acessões ocorrem diariamente e os tribunais os aceitam com tranquilidade. 

Geralmente são formalizados por instrumento particular, além de serem 

considerados justo título para efeito de usucapião619. 
 

Em qualquer das hipóteses de transmissão da posse por ato inter vivos, isto é, versando 

a cessão de direitos possessórios sobre a posse obrigacional oriunda de prévio compromisso 

de compra e venda ou da posse fática, os direitos possessórios adquiridos onerosamente 

alcançam os adquirentes casados ou que convivem em união estável (salvo, em regra, a 

imposição do regime obrigatório ou a adoção do regime convencional de separação de bens). 

                                            
616 Note-se, todavia, que a posse manterá o caráter com que foi adquirida em relação ao vício da posse na 

accessio possessionis, mesmo que o adquirente não some sua posse ao do seu antecessor, nos termos do 

Enunciado 494, CJF (V Jornada), que dispõe que “A faculdade conferida ao sucessor singular de somar ou não o 

tempo da posse de seu antecessor não significa que, ao optar por nova contagem, estará livre do vício objetivo 

que maculava a posse anterior”, salvo a ocorrência de interversão por ato próprio, já explorada nesse capítulo. 
617 LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código Civil Comentado, cit., p. 1.149-1.150. 
618 AZENEDO JUNIOR, José Osório. Compromisso de compra e venda, cit., p. 269-282. 
619 AZEVEDO JUNIOR, José Osório. O contrato de compra e venda de bens imóveis. In: Direito imobiliário 

brasileiro: novas fronteiras na legalidade constitucional, cit., p. 531. 
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Por essa razão, é certo que nos regimes em que haja comunicabilidade de bens e 

direitos adquiridos onerosamente no curso da união, tais direitos possessórios devem ser 

objeto de partilha entre os cônjuges ou companheiros por força do rompimento da sociedade 

conjugal pela separação620, na extinção do vínculo conjugal pelo divórcio ou na dissolução da 

união estável, que deixam de possuir a coisa em mancomunhão621 e passam ser considerados 

compossuidores para todos os efeitos de direito (artigo 1.199, CC). 

Nesse momento de aflição e desamor entre os cônjuges e companheiros, surgem 

infindáveis discussões envolvendo a partilha dos direitos possessórios adquiridos no curso da 

convivência afetiva não só pela ausência de entendimento entre o ex-casal, em virtude do 

rompimento da relação, mas, principalmente, pela expressão da posse autônoma como 

elemento indissociável dos interesses existenciais, econômicos e sociais advindos da sua 

utilização para moradia ou para o trabalho, como na hipótese de pequenos estabelecimentos 

comerciais voltados ao sustendo familiar. 

Indubitavelmente, tais discussões da partilha no âmbito do Direito de Família 

constituem um campo fértil para aplicação do instituto do abuso do direito622, propiciando a 

conformação do elemento interno e valorativo no exercício dos direitos nas relações 

familiares ou, principalmente, como cláusula de controle da boa-fé objetiva no exercício da 

posição jurídica de compossuidor real, obrigacional ou fático623. 

                                            
620 Enunciado 514, CFF (V Jornada) - A Emenda Constitucional n. 66/2010 não extinguiu o instituto da 

separação judicial e extrajudicial. 
621 De acordo com Maria Berenice DIAS, “Quer no casamento, quer na união estável, o patrimônio adquirido 

durante o período de convívio pertence a ambos em partes iguais. A presunção é que foram adquiridos pela 

comunhão de esforços para amealhá-los. Cada um é titular da metade, tem direito à meação de cada um dos 

bens. Esta copropriedade recebe o nome de mancomunhão, expressão corrente na doutrina, que não dispõe de 

previsão legal. Nada mais do que a propriedade em “mão comum”, ou seja, pertencente a ambos os cônjuges ou 

companheiros”. (Manual de direitos das famílias. 9ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 

333). 
622 GURGEL, Fernanda Pessanha do Amaral. Direito de família e o princípio da boa-fé objetiva, cit., p. 184-187. 

Sobre o tema, confira-se também a opinião de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: “Não se olvide 

que o nível de confiança existente nas relações familiares é, particularmente, relevante para o desenvolvimento 

da personalidade e a realização pessoal daqueles que compõem a entidade familiar. Assim, nas relações de 

família exige-se dos sujeitos um comportamento ético, coerente, não criando indevidas expectativas e esperanças 

no(s) outro(s). É um verdadeiro dever jurídico de não se comportar contrariamente às expectativas produzidas, 

obrigação que alcança não apenas as relações patrimoniais de família, mas também aqueloutras de conteúdo 

pessoal, existencial.” (A aplicação do abuso do direito nas relações de família: o venire contra factum proprium 

e a supressio/surrectio. In: Leituras complementares de direito civil. Direitos das famílias. Editora JusPODIVM, 

2010, p. 200-201). 
623 No tocante a boa-fé objetiva nas situações possessórias obrigacionais no âmbito do Direito de Família, veja-se 

acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça: PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

CONSENTIMENTO DA MULHER. ATOS POSTERIORES. " VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM ". 

BOA-FE. PREPARO. FERIAS. (...) 2. A mulher que deixa de assinar o contrato de promessa de compra e venda 

juntamente com o marido, mas depois disso, em juízo, expressamente admite a existência e validade do contrato, 

fundamento para a denunciação de outra lide, e nada impugna contra a execução do contrato durante mais de 17 
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Vislumbra-se, assim, partindo da premissa da função social presente na posse-moradia 

e da proteção da confiança nas relações familiares, que a controversa usucapião familiar (ou 

usucapião pró-família) previsto no artigo 1.240-A do Código Civil, pretendeu, em verdade, 

tutelar a posse exclusiva ao ex-cônjuge ou ex-companheiro que permaneceu no imóvel após a 

dissolução do casamento ou da união estável para garantia do direito fundamental social à 

moradia da entidade familiar, apesar da infeliz remissão ao instituto da culpa pelo abandono 

do lar, cuja interpretação deve se dar à luz da teoria possessória e da tutela da família624. 

É esse o entendimento da melhor doutrina sobre a usucapião familiar, conforme se 

extrai da opinião de Francisco Eduardo Loureiro ao considerar os argumentos alinhavados 

pela inconstitucionalidade material da norma à luz do artigo 226, §6º, da Constituição 

Federal, com redação dada pela EC nº 66/2010: 

Apesar do descompasso da usucapião familiar com os novos rumos do direito de 

família, não há como afirmar a sua inconstitucionalidade, por múltiplas razões. A 

primeira delas é que ainda persiste na doutrina acesa divergência sobre o 

desaparecimento da separação judicial do ordenamento jurídico. Há quem afirme a 

persistência de tal figura, mesmo após o advento da EC 66/2010, com fundamento 

na autonomia privada dos cônjuges, que por razões intimas ou religiosas, ou mesmo 

antevendo futura reconciliação, podem optar pela separação, ao invés de pedirem 

diretamente o divórcio, como agora permite o art. 226, §6º, da Constituição federal. 

Embora pessoalmente não comungue de tal ponto de vista, para aqueles que o 

defendem, em tese, ainda se encontra aberta a porta da separação judicial, inclusive 

a litigiosa e, por tabela, questões e efeitos da culpa de um dos cônjuges. A segunda – 

e mais forte – razão para não reconhecer a inconstitucionalidade da usucapião 

familiar é que a sua função, o objetivo a ser alcançado, a razão de ser da norma, não 

é propriamente o de sancionar o ex-cônjuge ou ex-companheiro culpados, mas sim 

de proporcionar, em determinadas situações, a regularização da propriedade 

fundiária em nome daquele que permaneceu de posse do imóvel, e não conseguiria 

fazê-lo pela forma derivada de uma partilha. Garante-se o direito à moradia, de 

estrutura também constitucional (art. 6º, da CF), pela via originária da usucapião625. 
 

Por esse prisma, o objetivo da usucapião familiar desloca-se de eventual sanção aos 

ex-cônjuges ou ex-companheiros pelo rompimento da relação familiar, perpassando pela 

função social da posse em atendimento aos interesses existenciais, econômicos e sociais do 

compossuidor que, por inércia ou má-fé, dificulta a partilha dos bens adquiridos na constância 

do vínculo matrimonial ou da união estável. 

                                                                                                                                        
anos, tempo em que os promissários compradores exerceram pacificamente a posse sobre o imóvel, não pode 

depois se opor ao pedido de fornecimento de escritura definitiva. Doutrina dos atos próprios. ART. 132 DO CC. 

3. Recurso conhecido e provido. (STJ - REsp 95.539/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, 

QUARTA TURMA, julgado em 03/09/1996, DJ 14/10/1996, p. 39015). 
624 Nesse sentido, confira-se o Enunciado 595, do CJF (VII Jornada): O requisito "abandono do lar" deve ser 

interpretado na ótica do instituto da usucapião familiar como abandono voluntário da posse do imóvel somado à 

ausência da tutela da família, não importando em averiguação da culpa pelo fim do casamento ou união estável. 

Revogado o Enunciado 499. 
625 LOUREIRO, Francisco Eduardo. A polêmica usucapião familiar do art. 1.240-A do Código Civil. In: Temas 

relevantes de direitos civil contemporâneo. Reflexões sobre os 10 anos de Código Civil. Renan Lotufo; Giovanni 

Ettore Nanni; Fernando Rodrigues Martins, coordenadores. São Paulo: Atlas, 2010, p. 768-769. 
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De igual sorte, é correto afirmar que o instituto ressalta o caráter protetivo da 

confiança desempenhado pela boa-fé nas relações familiares, assegurando ao compossuidor 

que exerceu a posse exclusiva durante o lapso de tem previsto na norma o acesso à moradia e, 

se o caso, a aquisição da propriedade imóvel.  

Tal ressalva em relação à aquisição da propriedade imóvel se faz necessária uma vez 

interpretada a usucapião familiar na perspectiva da teoria possessória, tendo em vista a 

imperatividade de se identificar o termo inicial da posse exclusiva sobre o imóvel, as 

modalidades de posse que podem ser objeto de exercício em nome próprio e os atos que, 

eventualmente, podem ser praticados pelo compossuidor que deixou o lar para evitar a 

consumação do prazo aquisitivo. 

Portanto, em primeiro lugar, deve-se perquirir se o simples fato de deixar o lar pode 

ser considerado como termo inicial para aquisição da posse exclusiva por um dos ex-cônjuges 

ou ex-companheiros, configurando a posse mansa e pacífica por quem permaneceu na posse 

do imóvel, ou se há necessidade de interversão da composse em posse em nome próprio. 

Abordando o tema sob a ótica possessória – e não apenas à luz da usucapião familiar – 

Fabio Caldas de Araújo invoca a jurisprudência italiana para concluir que na interversão em 

nome próprio, como no caso, não há necessidade de demonstrar a mudança na causa 

possessionis, conforme trecho abaixo transcrito: 

Como o possuidor, ele exerce a posse sobre o todo, com fulcro no direito de sua 

cota. Os atos de diligência são necessários para a conservação do que é seu, bem 

como para aquilo que pertença aos demais compossuidores. Ademais, é possível 

comprovar a posse exclusiva sobre a parte que exceda a sua cota ou sobre a 

globalidade da área, sem necessariamente mudar a causa possessionis. A inércia dos 

demais compossuidores sedimentara a prescrição aquisitiva, agregada aos atos 

possessórios praticados, nos termos doa artigo 1.196 do CCB. Exigir a prática de 

atos contrários incitaria um confronto direto e desnecessário, pois os atos 

possessórios praticados com excesso de sua cota demonstrarão seu animus rem sibi 

habendi, tudo conjugado à inércia dos demais possuidores626. 
 

Em sentido contrário, Francisco Eduardo Loureiro afirma que:  

A inequivocidade da posse exige que o usucapiente explicite ao ex-cônjuge ou ao 

ex-companheiro que não mais reconhece os seus direitos sobre o imóvel comum, 

como que alertando-o de que sua inércia implicará, ao final de dois anos, a perda do 

domínio627. 
 

Nesse ponto, particularmente, parece ser suficiente considerar a prática dos atos 

possessórios sobre o todo e, de forma exclusiva pelo possuidor que permaneceu no imóvel, 

                                            
626 ARAÚJO, Fábio Caldas de. Posse, cit., p. 349-350. 
627 LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código Civil comentado, cit., p. 1.224. 
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desde que esses atos sejam, objetivamente, perceptíveis, tal como na hipótese de pagamento 

de manutenção do imóvel apenas pelo possuidor que pretende a declaração da usucapião. 

Registre-se, por oportuno, que na posse real – oriunda do direito de propriedade - a 

destinação para atendimento aos interesses existenciais e sociais de moradia familiar do ex-

cônjuge ou ex-companheiro que permaneceu no imóvel, aliada à inércia do outro consorte 

capaz de gerar legítima confiança de que não reivindicará sua meação no imóvel -, indicam, 

inequivocamente, a presença dos requisitos exigidos para configuração do abuso do direito 

pela omissão do comportamento devido pelo titular que excedem manifestamente a finalidade 

econômica e social do direito à posse, e de possuir, e os limites impostos pela boa-fé nas 

relações familiares. 

Desse modo, mesmo diante da norma objetiva constante do artigo 1.240-A do Código 

Civil, é possível afirmar que a perda da propriedade guarda similitude ao instituto da 

suppressio¸ em que a situação de inércia do titular no decorrer do tempo invalida o exercício 

do direito em decorrência da boa-fé objetiva na perspectiva da proteção da confiança nas 

situações possessórias, ao passo que na outra ponta da relação jurídica possessória, constata-

se que a aquisição da propriedade pelo exercício da posse-moradia se assemelha ao instituto 

da surrectio, que faz surgir um direito de prorpriedade antes inexistente, mas que na 

efetividade social era tido como presente, tendo em vista a necessidade de ânimo e aparência 

de proprietário pelo possuidor para configuração do instituto da usucapião familiar. 

Outrossim, apesar da impossibilidade momentânea de declaração da aquisição por 

usucapião familiar628, os ex-cônjuges ou ex-companheiros titulares apenas do direito de 

possuir (ius possessionis), em virtude da posse obrigacional ou fática sobre o imóvel, também 

                                            
628 APELAÇÃO-. USUCAPIÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE COMUM. Não se 

admite a usucapião familiar prevista no art. 1240-A do CC, de imóvel que não seja de propriedade dos cônjuges 

ou companheiros. Indenização pelo uso exclusivo de bem imóvel pelo ex-cônjuge. Possibilidade. Recurso 

provido. (TJSP - Relator(a): Rosangela Telles; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito 

Privado; Data do julgamento: 15/04/2016; Data de registro: 15/04/2016). 

USUCAPIÃO FAMILIAR. Ação ajuizada em face do cônjuge, do qual a autora está separada de fato. 

Legitimidade passiva configurada (art. 1.240-A do CC). Existência, no entanto, de contrato de alienação 

fiduciária em garantia de imóvel celebrado com a Caixa Econômica Federal (CEF), em fase de cumprimento. 

CEF que deveria, necessariamente, integrar o polo passivo da ação, porquanto detentora da propriedade 

resolúvel. Inexistência, ademais, de posse "ad usucapionem", sendo a autora equiparada a simples depositária 

(art. 1.363 do CC). Indeferimento da inicial. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Relator(a): 

Alexandre Marcondes; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Data do 

julgamento: 05/11/2015; Data de registro: 05/11/2015). 
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estão sujeitos ao exercício da posse em nome próprio629, cuja aquisição da propriedade poderá 

ser objeto de futura sentença declaratória. 

Sobre o tema, veja-se a lição de Francisco Eduardo Loureiro: 

Pode ocorrer de o casal não ser titular do domínio, mas sim de direitos de 

promitentes compradores, ou cessionários, como com frequência acontece. Pode 

ocorrer, mais, de o casal ter a posse ad usucapionem sobre determinado imóvel, com 

prazo aquisitivo já consumado, faltado apenas a sentença declaratória da propriedade 

já existente. A tais situações se estende a usucapião familiar, embora não haja ainda 

registro em nome de ambos os cônjuges ou companheiros. Diria, mais, que talvez o 

real escopo do legislador tenha sido exatamente o de alcançar situações em que um 

ex-cônjuge ou ex-companheiro precisa da presença do outro, que abandonou o lar 

conjugal e se encontra em um local incerto, para regularizar a situação dominial de 

um imóvel. Essa é a situação-modelo em que mirou o legislador, a função da 

norma630. 
 

Nessa perspectiva funcional da norma, isto é, de atendimento ao direito fundamental 

social de moradia do ex-cônjuge ou ex-companheiro que permaneceu no lar comum nas 

relações possessórias obrigacionais e fáticas, tem-se que o abuso do direito desempenha papel 

de proteção da posse-moradia e tutela da boa-fé no espectro familiar. 

Aliás, o abuso do direito apresenta-se como traço seguro para definição do fim da 

composse e aquisição da posse exclusiva sobre os direitos possessórios pertencentes ao ex-

casal por uma das partes, principalmente nas hipóteses em que permanecer residindo com a 

prole - como nas famílias de baixa renda, por exemplo, em que a mulher, em regra, 

permanece na posse da moradia comum com os filhos menores – suportando sozinha o 

pagamento das prestações do financiamento habitacional, e/ou manutenção do imóvel, o que 

atenderia a função precípua da norma, consistente na “regularização fundiária de imóveis 

populares e que, durante o período de financiamento, um dos cônjuges ou companheiros 

desaparece sem deixar paradeiro conhecido”.631. 

Nesse caso específico, no lapso de tempo compreendido entre o rompimento da 

coabitação e eventual aquisição do imóvel pela usucapião familiar, ainda inviável por se tratar 

de posse obrigacional ou fática, o abuso do direito entre os ex-cônjuges permite sancionar o 

titular com a perda da situação jurídica de compossuidor, vedando-se a concessão da tutela 

provisória de urgência em favor do autor de eventual ação de reintegração de posse pela 

aplicação do venire contra factum proprium, permitindo, assim, a consolidação do direito de 

                                            
629 Enunciado 502, CJF (V Jornada) - O conceito de posse direta referido no art. 1.240-A do Código Civil não 

coincide com a acepção empregada no art. 1.197 do mesmo Código. 
630 LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código Civil comentado, cit., p. 1.222. 
631 LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código Civil comentado, cit., p. 1.224. 
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possuir (ius possessionis) ao ocupante que conferiu função social à posse, ou, no mínimo, a 

impossibilidade de partilha dos valores pagos exclusivamente por uma dos cônjuges632. 

Caso contrário, tratando-se de ex-cônjuge ou ex-companheiro que participe ativamente 

da manutenção do imóvel, fazendo-se presente no dia a dia da família, eventual posse em 

nome próprio e exclusiva do compossuidor que permaneceu no imóvel só restará delineada 

pela prática de atos manifestos de oposição possessória em relação ao compossuidor que 

deixou o imóvel comum pondo fim à coabitação. 

Além disso, deve-se resguardar os interesses daquele que deixou o lar em pleitear a 

partilha do imóvel, o arbitramento de aluguel ou a extinção de condomínio, considerando 

quebrada a pacificidade da posse pela citação nessas ações ou em qualquer outra situação 

dúbia que tenha por objeto o exercício da posse633, afinal “a proteção da boa-fé objetiva é um 

valor importantíssimo, também conteúdo do interesse público, que, no caso concreto, deve ser 

ponderado com o valor segurança jurídica, a que servem as formas processuais”.634 

Assim, superadas as questões relativas ao termo inicial da posse exclusiva, as 

modalidades de posse e os atos que podem ser praticados pelo compossuidor que deixou o lar 

para evitar a consumação do prazo aquisitivo, resta verificar a ocorrência do abuso do direito 

nas disposições consensuais acerca do exercício da posse exclusiva sobre o imóvel, 

comumente estipuladas entre os ex-cônjuges ou ex-companheiros no momento da separação 

de fato, ainda que de forma verbal, ou mesmo na homologação da partilha em ações judicias 

ou procedimentos extrajudiciais de separação, divórcio ou dissolução de união estável. 

Comunga-se, antes da mais nada, da preocupação levantada por autores como 

Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Maria Berenice Dias, de que a usucapião 

pró-família impeça uma praxe corrente no rompimento dos relacionamentos afetivos e 

coloque em risco o direito fundamental social à moradia familiar, consistente em manter a 

copropriedade ou a integridade dos direitos possessórios em favor do ex-cônjuge ou 

companheiro a quem era atribuída a guarda unilateral dos filhos ou a fixação de residência na 

                                            
632 OBRIGAÇÃO DE FAZER. Coisa Comum. Cobrança de alugueis. Imóvel não quitado perante a CDHU. A 

quitação não é imprescindível à partilha pretendida, podendo ser regulados, desde logo, a posse, o encargo de 

pagamento das parcelas em aberto, e a propriedade do bem após o integral pagamento. Ex-mulher que assumiu o 

pagamento das prestações após o divórcio. Impossibilidade de partilha de valores pagos somente por ela. 

Sentença de acerto que determinou a partilha até aquela data. Recurso desprovido. (Relator(a): Teixeira 

Leite; Comarca: Nhandeara; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 

16/07/2015; Data de registro: 21/07/2015). 
633 LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código Civil comentado, cit., p. 1.224. 
634 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Alguns aspectos da aplicação da proibição do venire contra factum proprium no 

processo civil. In: Leituras complementares de direito civil. O direito civil-constitucional em concreto. Editora 

JusPODIVM, 2007, p. 204-205. 
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guarda compartilhada, hipótese em que a posse exclusiva do guardião adquire feição de 

prestação alimentar in natura total ou parcial635, conforme facultado pelo artigo 1.701 do 

Código Civil. 

Entretanto, parece que tal solução permanece válida em nosso ordenamento, seja por 

acordo entre as partes ou mesmo fruto de decisão judicial, que pode fixar a forma de 

cumprimento da prestação alimentar em moradia, a teor do artigo 1.701, parágrafo único, do 

Código Civil636, hipóteses em que posse exercida pelo ex-cônjuge ou ex-companheiro não 

preenche os requisitos de ausência de tutela da família, pacificidade e animus domini exigidos 

pelo tipo legal do artigo 1.240-A do Código Civil. 

Na esteira do entendimento de Maria Berenice Dias, é possível que o juiz assegure o 

direito de permanência do compossuidor e guardião da prole na residência do imóvel comum, 

desde que considerada para fins de alimentos in natura: 

Ainda que a partilha dos bens seja a consequência lógica do fim do casamento, se a 

venda do único bem, que é o imóvel que serve de residência à família, não permite a 

aquisição de dois outros, impositivo postergar a divisão e com isso a alienação do 

bem onde reside um dos cônjuges, principalmente se ele está com a guarda dos 

filhos. Para permitir que o cônjuge permaneça na residência comum cabe invocar o 

direito constitucional à moradia (CF 6º), o direito real de uso (CC 1.414). Apesar de 

este ser instituto afeito ao direito sucessório (artigo 1.831), pode ser analogicamente 

aplicado em situações excepcionais637. 
 

                                            
635 FARIAS, Crisitano Chaves de; ROSENVAL, Nelson. Direitos reais. 12ª Edição, cit., p. 458; DIAS, Maria 

Berenice. Manual de direitos das famílias, cit., p. 345. 
636 Na clássica lição de Yussef Said CAHALI: “A experiência tem demonstrado que a obrigação alimentícia 

entre credor e devedor não se exaure no simples pagamento da pensão em certa importância de dinheiro – 

relações outras por vezes se estabelecem entre alimentante e alimentário, envolvendo vínculos de natureza 

diversa, mas que substancialmente representariam formas indiretas de pagamento da prestação alimentícia, como 

a posse e ocupação do imóvel residencial, locação de casa para utilização pela família, despesas escolares ou 

hospitalares”. (CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. 8ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2013, p. 733). 
637 DIAS, Maria Berenice. Manual de direitos das famílias, cit., p. 334. 

Nesse sentido|: DIVÓRCIO. PARTILHA DE ÚNICO BEM IMÓVEL. DIREITO DE HABITAÇÃO 

ASSEGURADO À MULHER. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE RESPEITO À 

DIGNIDADE HUMANA. 1. Merece reforma a sentença que determinou a partilha do imóvel residencial 

justificando que não há amparo legal para assegurar o direito de habitação exclusivamente à mulher e à filha do 

casal. 2. cuida-se, na hipótese, de assegurar proteção à dignidade da pessoa humana, e tal se dá pela garantia do 

direito à habitação, valor protegido pela legislação infraconstitucional. 3. na modernidade, não se concebe o 

direito dissociado de um sistema de normas que dispõem sobre a vida de relação e que se ramifica a partir do 

alto. E no topo, com força e vigor plenos, está a Constituição Federal como conjunto composto de regras e 

princípios que disciplinam todas as relações cotidianas no âmbito de um Estado democrático, tenham elas caráter 

publicou privado. 4. na atual teoria constitucional vicejam lições a favor da possibilidade de aplicação direta dos 

princípios, pois reconhecida sua eficácia plena para gerar direitos subjetivos individuais diretamente dedutíveis 

dos preceitos constitucionais. 5. Impõem-se, diante das singularíssimas circunstancias do caso concreto, 

residindo no imóvel havido pelo ex-casal. PROVERAM, À UNANIMIDADE. (TJRS - Apelação Cível nº 

70013752316 – Sétima Câmara Cível - Comarca de Carazinho – Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos – j. 

12/04/2007). 
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Salvo melhor juízo, tal providência se assemelharia ao fundo patrimonial no interesse 

da família presente nos artigos 167/171 do Código Civil italiano, regime patrimonial legal 

relacionado aos interesses da família, que possibilita a instituição de direitos reais de gozo 

ditado, sobretudo, em favor dos filhos até que atinjam a maioridade, que pode se extinguir 

com o término do casamento ou por qualquer outra razão no interesse da família638. 

Em que as dificuldades em se estabelecer um direito real de forma compulsória em 

nosso sistema jurídico, é certo que esse entendimento privilegia a função social posse no caso 

concreto em homenagem ao direito fundamental social à moradia, guardando pertinência com 

a finalidade econômica e social ambicionada pelo ordenamento jurídico sob os influxos dos 

valores da dignidade da pessoa humana e da solidariedade constitucional. 

Por outro lado, considerando a possibilidade de as partes convencionarem livremente 

no momento da separação de fato, ainda que de forma verbal, ou mesmo na homologação da 

partilha em ações judiciais ou procedimentos extrajudiciais de separação, divórcio ou 

dissolução de união estável, o exercício exclusivo da posse do imóvel por meio do 

comodato639, que quando não tiver prazo determinado deve se presumir necessário pelo tempo 

necessário para o uso concedido (artigo 581, CC), da instituição do usufruto ou da cessão 

gratuita dos direitos possessórios ao cônjuge ou aos filhos, qualquer pretensão da parte que 

dispôs de seus direitos possessórios de reavê-los, ou receber aluguel por arbitramento 

referente à sua cota parte caracteriza inequívoco abuso do direito pela incidência do venire 

contra factum proprium. 

Por fim, em se tratando de aquisição da posse pela sucessão causa mortis do titular da 

posição jurídica de possuidor, os herdeiros assumem a posição jurídica de compossuidores 

                                            
638 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil, cit., p. 270-271. 
639 LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código Civil comentado, cit., p. 1.224. 

ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. TUTELA ANTECIPADA. A decisão agravada, em antecipação de tutela, 

fixou aluguel provisório no valor de R$ 700,00, cabendo à agravante pagar a metade deste valor. Consoante 

constou do acordo ajustado entre as partes, e homologado em Juízo, o agravado concedeu à agravante o direito 

de permanecer no imóvel, juntamente com os dois filhos menores do casal até a venda do imóvel para partilha. 

Não obstante a partilha do imóvel, diante dos termos do acordo, não se pode entender que se tratou de simples 

comodato por tempo indeterminado. Vale ressaltar, ademais, que ambos os genitores têm o dever de fornecer 

moradia aos filhos. A agravante não utiliza o imóvel exclusivamente para sua moradia, mas também para 

moradia dos dois filhos das partes. O acordo que estabeleceu sua permanência com os filhos no imóvel envolveu, 

não só a partilha do bem, mas também a fixação de alimentos, em pecúnia, no valor correspondente a 56,4% do 

salário mínimo, a favor dos dois filhos menores. Vale acrescentar que não há provas de que a agravante esteja 

obstaculizando a venda do imóvel. Ao contrário, consoante os documentos que juntou, foi ela mesma quem pôs 

o imóvel à venda, em duas imobiliárias. Portanto, diante de tais elementos, não há prova inequívoca do direito 

pleiteado pelo agravante ao recebimento de aluguel, de forma que não há como se deferir a antecipação da tutela 

pretendida. Recurso provido para revogar a tutela antecipada. (TJSP - Relator(a): Carlos Alberto 

Garbi; Comarca: Bauru; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 20/05/2014; Data 

de registro: 22/05/2014). 
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por força do princípio da saisine, independentemente da causa possessionis que poder ser real 

- (posse do proprietário), perdurando até a ultimação da partilha e o registro do respectivo 

formal, para transcrição da propriedade imóvel em nome dos herdeiros -, obrigacional ou 

fática, que igualmente podem ser objeto de partilha nos termos do artigo 620, inciso IV, alínea 

g), do novo Código de Processo Civil640. 

Ressalta-se, a propósito, que, em regra, a posse mantém o mesmo caráter com que foi 

adquirida na sucessão universal (artigos 1.206, CC), salvo hipótese de prova em contrário da 

interversão da posse pelos herdeiros ou legatários (artigo 1.203, CC)641. 

De igual modo, na sucessão, a inércia dos herdeiros em promover a competente ação 

de inventário para partilha dos bens e eventual reintegração de posse daquele o que possuir, 

pode gerar escorreitas expectativas de que a posse do imóvel não será mais reivindicada – no 

mínimo, se não houver animus domini que conduza à usucapião – sendo certo que eventual 

pretensão material de restituir a posse do bem caracteriza abuso do direito pela incidência das 

figuras típicas da supressio e da surrectio642. 

 

                                            
640 AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Provimento que determinou a regularização do registro de 

bem imóvel para inclusão no rol do inventário. Irresignação. Acolhida imperativa. Exegese do artigo 620, inciso 

IV, alínea 'g', do Novo Código de Processo Civil. Possibilidade de partilha de direitos pessoais e possessórios 

incidentes sobre o bem, sobretudo daqueles derivados de compromisso de compra e venda. Precedentes. 

DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. (Relator(a): Donegá Morandini; Comarca: Sumaré; Órgão 

julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 31/05/2016; Data de registro: 31/05/2016). 
641 Segundo Fábio Caldas de ARAÚJO, “com a sucessio possessionis, a situação dos detentores e possuidores 

dos bens hereditários não impede que possam realizar os atos de interversão para aquisição da posse ad 

usucapionem. Excepcionalmente, opera-se uma interversão sem a troca da mão (sans changement de main). 

Logo, verifica-se que os próprios sucessores, ainda que recebam a posse precária por parte do de cujus, não 

estarão impedidos de modificar a causa possessionis, mas para isso será necessária a prática de atos de 

contradição à propriedade dos herdeiros e legatários”. (Posse, cit., p. 342). 
642 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - DIREITO DE PROPRIEDADE - 

IRRELEVÂNCIA - POSSE ANTERIOR - ESBULHO CARACTERIZADO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE 

- SUPRESSIO - SURRECTIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 

- As ações possessórias têm como objetivo discutir, tão somente, o direito de posse, sendo irrelevante, portanto, 

as alegações de direito de propriedade, conforme previsto no § 2º do artigo 1210 do Código Civil. 

- O instituto da supressio e da surrectio, respectivamente, ocorre quando a ausência do exercício de um direito 

com o passar do tempo enseja a impossibilidade do seu exercício tardiamente, sob pena de desrespeito ao 

princípio da boa-fé, ao passo que, paralelamente, o exercício contínuo de determinados atos faz nascer um 

direito. 

- Assim, a inércia do anterior proprietário do imóvel, e a posterior falta de oposição à posse por parte dos 

herdeiros respectivos, proíbe a pretensão de desocupar aquele que reside em parte do imóvel há mais de vinte 

anos, de boa-fé, eis que cria para ele um direito subjetivo de continuar na posse direta de tal bem. 

- Recursos não providos. Sentença mantida. 

(TJMG – AC 10081120011861001-MG – Relator: Mariângela Meyer – Órgão julgador: 10ª Câmara Cível – 

Julgamento 17/07/2014 -Publicação 01/08/2014) 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10654557/par%C3%A1grafo-2-artigo-1210-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10654625/artigo-1210-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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6 CONCLUSÃO 

 

O surgimento da boa-fé no direito romano se manifesta no período arcaico e pré-

clássico. A partir daí, a boa-fé (bona fide) se tornou um princípio normativo e interpretativo 

na perspectiva pretoriana do direito romano clássico, principalmente no campo da proteção 

possessória e do direito das obrigações. 

Posteriormente, a boa-fé tornou-se um conceito diluído, sendo utilizada de forma 

repetida para expressar conceitos jurídicos diferentes e para expressar princípios jurídicos 

divorciados de outros princípios, resultando na manutenção do seu sentido técnico-jurídico e 

em determinada retórica oriunda da filosofia grega, ambivalência que confere à boa-fé uma 

capacidade de renovação persistente até os dias atuais. 

A teoria do abuso do direito possui intrínseca relação com o princípio da boa-fé, 

devendo, a partir dele, ser estudada. As figuras jurídicas da aemulatio, da excptio doli e das 

relações de vizinhança são aceitas pela doutrina tradicional como ideia casuística do instituto 

do abuso do direito, ressalvando-se, porém, que a teoria dos atos abusivos não foi consagrada 

no direito romano, ainda que sob nomenclatura diversa.  

A concepção teórica dos direitos subjetivos é atribuída à doutrina alemã do século 

XIX, que se dedicou à criação e delimitação do instituto, como influência direta do 

individualismo nascido na Revolução Francesa.  

O surgimento da doutrina autônoma do abuso do direito, por sua vez, é recente e 

remonta ao século XIX, como reação à mentalidade liberal e individualista que impunha o 

absolutismo do direito subjetivo e o exercício ilimitado pelo seu titular. Suas raízes são 

atribuídas ao campo filosófico-político somado ao fator econômico vivenciado no século XX, 

em que a evolução industrial, a progressiva dissolução da propriedade fundiária, a igualdade 

de todos perante a lei, o caráter de poder ou prerrogativa absoluta atribuída aos direitos 

subjetivos em face do Estado e a liberdade econômica desigual são aspectos sintomáticos para 

a consagração jurisprudencial e legislativa do abuso do direito em relação ao exercício das 

liberdades individuais e corporativas. 

A jurisprudência francesa proferiu importantes decisões no campo do direito das 

obrigações, do direito de estar em juízo, do direito de família, dos contratos, das liberdades 

individuais e corporativas. A partir das hipóteses concretas que foram submetidas à 

apreciação dos tribunais franceses, as decisões contemplaram a ideia de limitação ao exercício 
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de direito próprio e da vedação do exercício de direito com intenção de prejudicar terceiros, 

fixando os contornos do abuso do direito e aplicando-o a um número cada vez maior de 

direitos subjetivos, antes tidos como absolutos. 

O abuso do direito é estudado em vários países do mundo e foi incorporado de 

maneira diferente nos ordenamentos jurídicos, de acordo com as peculiaridades de cada 

Estado e, também, conforme a evolução conceitual do instituto em cada sistema jurídico, 

sendo que alguns deles influenciaram fortemente a concepção vigente do abuso no direito 

brasileiro. 

 

O Código Civil brasileiro de 1916 não estruturava sistematicamente as regras relativas 

ao exercício jurídico, considerado como atuação humana relevante para o Direito. O artigo 

160, inciso I, todavia, dispunha sobre os atos exercidos no exercício regular de um direito 

reconhecido, classificados, por essa razão, como atos lícitos. Este dispositivo, a contrario 

sensu, era uma fórmula de socialização do direito que possibilitava a repressão ao abuso em 

geral 

O advento da Constituição Federal de 1988 implicou no tratamento constitucional de 

várias disciplinas que, até então, eram regidas exclusivamente pelo Código Civil e, por essa 

razão, toda a iluminação do sistema passou a ser dada pelos princípios fundamentais 

expressos no texto Constitucional.  

A compreensão do exato alcance do abuso do direito no Código Civil de 2002 

pressupõe o estudo do fenômeno da constitucionalização do direito civil verificado no 

decorrer do Século XX, a partir da força normativa dos princípios constitucionais, da abertura 

do sistema normativo de direito privado e da eficácia dos direitos fundamentais e sociais nas 

relações privadas, que em conjunto com o culturalismo - teoria jurídico-filosófica de Miguel 

Reale na elaboração do texto legal - dão o colorido adequado ao abuso do direito na atual 

codificação civil brasileira. 

Portanto, inobstante as críticas que sugerem que o Código Civil de 2002 não alterou 

substancialmente a ideologia da codificação anterior, é certo que sua base filosófica se 

coaduna com a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, recolocando a 

Constituição Federal no centro do sistema jurídico e permitindo a aplicação direta e indireta 

das normas constitucionais, por meio dos princípios da unidade e centralismo Constitucional e 

da interpretação Constitucional como principal critério de hermenêutica, contribuindo para a 



 210 

reafirmação da tendência que na Itália, e posteriormente no Brasil, se convencionou chamar 

de Direito Civil Constitucional. 

 

E são os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e 

solidariedade que devem orientar a aplicação do Código Civil de 2002 que, de certa maneira, 

guardam consonância com os princípios adotados pelo legislador civil brasileiro e impõem o 

novo modelo das estruturas normativas dos atos e fatos jurídicos e das invariantes axiológicas 

a serem consideradas na técnica de conhecimento pela experiência jurídica. 

O abuso do direito foi previsto no artigo 187 do Código Civil de 2002, segundo o qual: 

“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”. 

 

Conclui-se, da leitura do referido dispositivo legal, que o abuso do direito no Código 

Civil brasileiro de 2002 possui nítido caráter objetivo, independentemente da verificação de 

culpa no exercício do direito pelo titular, e condensa os princípios da eticidade e da 

socialidade, que também constituem as diretrizes de elaboração da vigente codificação civil 

brasileira.  

No decorrer do tempo, as perspectivas de investigação teórica do abuso do direito se 

deslocaram da afirmação ou negação de sua admissibilidade e eventual autonomia em relação 

ao ato ilícito para a o seu objeto, daí decorrendo grande diversidade de orientações. 

As doutrinas afirmativas da teoria do abuso do direito também se subdividiram em 

diversos entendimentos, cada qual com sua razão e sua crítica, a exemplo das doutrinas 

negativistas. 

Dentre as teorias afirmativas, o ensaio de Louis Josserand sobre o espírito dos direitos 

e sua relatividade em defesa da aceitação do abuso do direito se destacou entre os demais, 

sendo o principal estudo de construção da autonomia do abuso do direito como “finalismo 

sociológico do direito subjectivo” em que a contradição estrutural do direito com o seu 

elemento valorativo configura o abuso. 

O exercício de cada direito deve respeitar o seu próprio espírito como meio imperativo 

de justiça não apenas na elaboração da norma jurídica abstrata, mas principalmente na 

aplicação concreta do direito às relações sociais. 

A concepção finalista de Louis Josserand considera o desvio do direito do seu espírito, 

consistente na sua finalidade ou função social, seja ela, econômica, moral ou egoísta, como 
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critério definidor da teoria do abuso do direito. Todos os direitos subjetivos são direitos-

função e, devem cumpri-la, caso contrário, haverá um abuso do direito. 

Nesse contexto, o abuso do direito é uma construção jurídica que considera, 

tecnicamente, que a relatividade dos direitos decorre da sua característica de produto social 

destinado a satisfazer esses interesses em conformidade com sua respectiva finalidade. Se os 

direitos são dotados de um determinado espírito, ou seja, de uma função (o atingimento de 

uma finalidade), conclui-se que eles são relativos e, por isso, o exercício antifuncional é um 

exercício abusivo do direito. 

Em que pese a adoção da teoria finalista, a noção de abuso formulada por Louis 

Josserand foi criticada por não identificar o ato abusivo como elemento interno do direito 

subjetivo. Essa concepção mais ampla permite também ter por abusivos atos que violem 

direitos e deveres integrantes do próprio sistema, portanto, não apenas os considerados dentro 

da estrutura do direito subjetivo, permitindo, inclusive, sua formulação abstrata 

independentemente do caso concreto.  

A partir dessa ampliação conceitual, a doutrina portuguesa estruturou a teoria de 

limitações dos direitos subjetivos, decorrentes dos deveres jurídicos do seu titular. 

Os limites intrínsecos representam a função de tais direitos, isto é, do fim sócio-

económico que esses direitos visam, da intenção axiológica-normativo-concreta que os 

perpassa, sendo que o abuso do direito estará configurado no exercício que exceder 

manifestamente os limites intrínsecos impostos pelo fim econômico e social do direito. 

Os limites extrínsecos, por sua vez, caracterizam-se pela boa-fé e os bons costumes. 

Assim, o exercício de direito que exceder manifestamente esses limites constitui violação de 

ordens normativas e de valores não primariamente jurídicos, mas recebidos pela ordem 

jurídica, a ensejar o reconhecimento do abuso do direito. 

Nesse compasso, a dignidade da pessoa humana, a solidariedade constitucional e o 

primado da igualdade – princípios informadores do direito civil-constitucional - retiram o 

subjetivismo individualista do direito subjetivo clássico, outorgando-lhe a feição de situação 

jurídica subjetiva.  

 

A interiorização desses valores na situação jurídica subjetiva é concretizada com a 

abertura e mobilidade do sistema jurídico por meio da normatização por princípios, cláusulas 
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gerais e conceitos indeterminados, que permitem a investigação da carga valorativa da norma 

na aplicação ao caso concreto.  

A concepção civil-constitucional não concebe a existência de interesses particulares 

dissociados do princípio da solidariedade social, cabendo à cláusula geral do abuso do direito 

a promoção dessa funcionalização através da imposição de limites ao exercício da posição 

jurídica em determinada situação jurídica possessória complexa, além de possibilitar também 

o controle do exercício de tal posição jurídica em conformidade com os ditames da boa-fé. 

Portanto, a classificação do abuso do direito como espécie ato ilícito prevalece na 

doutrina brasileira perante o conteúdo e a localização do artigo 187, do Código Civil, 

vigorando entendimento de que o abuso do direito trata de categoria autônoma de 

antijuricidade e configura um ilícito em sentido amplo, resultando da violação da norma em 

seu sentido valorativo. 

Aliás, apesar de voltado apenas ao âmbito da responsabilidade civil, o Enunciado 37 

aprovado na I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, reconhece que o abuso 

da forma como positivado no artigo 187 do Código Civil possui inspiração na teoria finalista 

e encontra fundamento, apenas e tão somente em critério objetivo, entendido como a 

contrariedade do direito independentemente do elemento intencional do agente. 

Nesse contexto, além de cláusula geral de ilicitude objetiva, que carrega em si o 

fundamento da responsabilidade civil objetiva nas hipóteses em que o ato praticado pelo 

ofensor cause danos a outrem, ensejando a respectiva reparação, o abuso do direito também 

constitui cláusula geral de limitação ao exercício de posições jurídicas. 

Tal entendimento, inclusive, é objeto do Enunciado 539, da VI Jornada de Direito 

Civil, que dispõe: “O abuso de direito é uma categoria jurídica autônoma em relação à 

responsabilidade civil. Por isso, o exercício abusivo de posições jurídicas desafia controle 

independentemente de dano”. 

Conclui-se, desse modo, que toda vez que determinada posição jurídica - cujo 

exercício, à utilização ou à destinação adequada signifique a própria função social do direito - 

estará delineado o abuso do direito na hipótese de omissão do titular, ação com violação de 

dever negativo ou ação com objetivo diverso daquele que constitui o conteúdo valorativo da 

norma jurídica. 

 



 213 

Além disso, na função de baliza para averiguação da licitude no exercício dos direitos 

(isto é, num dos critérios do abuso do direito), a boa-fé fundamenta a criação de normas de 

limitação ao exercício de posições jurídicas, como nas hipóteses de abuso do direito por 

venire contra factum proprium, suppressio/surrectio e tu quoque. 

A doutrina que enxerga no abuso do direito uma cláusula de controle do exercício 

abusivo de posições jurídicas, de conteúdo puramente objetivo, explora com frequência a 

desnecessidade do dano – em sentido clássico, moral ou material – para sua configuração, 

admitindo amplamente que a conduta do titular do direito merece receber uma sanção do 

ordenamento jurídico, ainda que não tipificada expressamente em uma norma jurídica de 

caráter sancionatório. 

 

Nesse sentir, o desenvolvimento de uma definição social da posse para utilização 

efetiva em casos concretos, em que a perspectiva democrática e social do Estado no respeito 

aos direitos fundamentais supere a visão liberal e individualista na seara possessória e 

proprietária, encontra na valorização da posse como fato jurídico social de atendimento as 

necessidades básicas do indivíduo um ninho fértil para acesso ao direito fundamental social à 

moradia planejado pelo constituinte. 

A posse é uma situação de fato juridicamente relevante. É um poder juridicamente 

relevante que se manifesta no exercício de um direito correspondente à propriedade ou outro 

direito real. Em que pese se revelar pelo uso – direito também correspondente à propriedade – 

a posse deve ser entendida como um direito autônomo, representativo de uma situação 

jurídica e fática: a situação jurídica possessória. 

 

Logo, portanto, na tutela da posse como forma de aquisição do direito de propriedade, 

a Constituição Federal reconheceu a função social da posse e premiou o respectivo possuidor 

com a redução dos prazos nas formas especiais da usucapião urbana (artigo 183, CF) e da 

usucapião rural (artigo 191, CF), afirmando, expressamente, que a utilização do bem para a 

moradia individual ou familiar e o trabalho produtivo rural é objeto de tutela possessória 

diferenciada, que conduz à aquisição da propriedade em menor tempo do que a posse que 

possui outra destinação ou que protege outro interesse jurídico. 

Portanto, o reconhecimento da função social da posse acarreta, de plano e primeiro 

lugar, a autonomia do fenômeno possessório em relação à propriedade, o que permite a tutela 

da posse, independentemente da titularidade de outro direito real. 
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É nesse exato sentido, aliás, o Enunciado nº 492, da V Jornada de Direito Civil do 

Conselho da Justiça Federal: “A posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e 

deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, 

econômicos e sociais merecedores de tutela”. 

O proprietário ou possuidor que concedem a posse a outrem conservam o direito de 

exercer as faculdades inerentes ao domínio ou a posse plena, não implicando, por força desse 

desdobramento ficto da posse, a perda do poder de fato sobre coisa. Logo, conforme exposto 

no artigo 1.197 do Código Civil, aquele que transferiu a coisa por força do vínculo 

obrigacional conserva a posse indireta (mediata) e aquele que a recebeu tem a posse direta do 

bem (imediata), podendo defendê-la contra o possuidor indireto, proprietário ou não 

proprietário. 

Em todas essas hipóteses, cumpre-se eficazmente a função social da posse, 

principalmente sob o prisma da autonomia da relação jurídica possessória, eis que o 

aproveitamento do bem para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais é parte 

integrante do objeto da relação obrigacional. 

Por outro lado, numa releitura do vício da precariedade à luz da função social da 

posse, isto é, da posse autônoma em relação ao direito de propriedade e voltada aos interesses 

existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela, nos casos em que o abuso de 

confiança for explicitado pelo possuidor direto do bem no sentido de não mais restituir a coisa 

ao possuidor indireto, que, por sua vez, não reivindicar a restituição em tempo hábil, a contar 

da ciência da pretensão daquele em não lhe restituir a coisa, permitindo o início do cômputo 

do prazo aquisitivo da propriedade pela usucapião ante o exercício da posse com intenção de 

proprietário. 

Por esse prisma, a finalidade de destinação econômica ou social do direito à posse e de 

possuir reconhecido pelo ordenamento jurídico aos partícipes da relação jurídica possessória 

se faz presente, razão pela qual pode se afirmar que os respectivos titulares exercem a posição 

jurídica de possuidor nos limites do direito objetivo e na linha solidarista traçada pelo 

consenso democrático constitucional. 

Diversamente da posse real, em que a função social é uma escada conferida ao 

possuidor para que alcance o direito de propriedade face ao descumprimento do dever 

possessório do proprietário, e da posse obrigacional, em que a função social contribui para 

inversão da posse decorrente de uma relação jurídica obrigacional para o exercício da posse 
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em nome próprio, na posse fática a função social é o próprio exercício da posse autônoma em 

virtude das necessidades básicas do ser humano. 

Isto é, o proprietário que não cumpre a função social da propriedade (consubstanciada 

na posse) está sujeito não só à perda da propriedade pela consumação da usucapião em favor 

do novo possuidor, mas também à perda da posse decorrente da propriedade (ius possidendi) e 

com ela toda e qualquer proteção possessória decorrente do direito de propriedade. 

É justamente nesse abandono da posse pelo proprietário/possuidor fundado no direito 

de possuir que reside o ato abusivo da posição jurídica de possuidor, diante da omissão do 

comportamento devido consistente em conferir função social a posse. Tal (não) exercício 

caracteriza abuso do direito e abre fértil caminho para aplicação das hipóteses do venire 

contra factum proprium e da supressio e da surrectio nas relações jurídicas possessórias. 

A perda da tutela de urgência guarda inequívoca relação com o instituto do venire 

contra factum proprium pela confiança depositada na outra parte e na própria coletividade de 

que o não exercício da posse não seria contraditado, posteriormente, pela propositura de ação 

de reintegração com pedido de tutela de urgência, cujo fato restaria suprimido pela 

contradição que tal pedido representa, lembrando sempre o estado de boa-fé do possuidor que 

conferiu função social a posse. 

Em outras palavras, é contraditória e viola os limites da boa-fé previstos na cláusula 

geral do abuso do direito, a alegação do proprietário/possuidor que exercia a posse de maneira 

disfuncional, em sede de pedido liminar de reintegração de posse, de que foi esbulhado em 

seu direito possessório, vez que este sequer existia em razão do descumprimento da função 

social que lhe é pressuposto. 

Ademais, o descumprimento da função social da posse autônoma ou decorrente da 

propriedade, hipótese em que é absorvida pela função social desta última, também pode 

justificar a improcedência do pedido definitivo de reintegração de posse como hipótese de 

aplicação da supressio e da surrectio em homenagem aos princípios constitucionais estudados 

nas ocupações em que não há caracterização do vício da clandestinidade. 

No que concerne aos loteamentos clandestinos e irregulares, a propositura de ações de 

rescisão contratual c.c. reintegração de posse em face dos adquirentes inadimplentes configura 

inequívoco abuso do direito por ofensa aos limites da boa-fé e do fim econômico e social do 

direito, constituindo clara a hipótese de tu quoque decorrente da referida cláusula geral. Tal 
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hipótese é concretizada pela exceção do contrato não cumprido, vez que o violador primeiro 

da norma (loteador) pretende exercer a situação jurídica que tal norma confere rescindindo o 

contrato e reitegrando a posse exercida pelo adquirente (posse com função social), sem antes 

cumprir os deveres exigidos pela legislação. 

Há, nesse caso, abuso do direito pela incidência da tu quoque, que autoriza a 

improcedência no mérito dos pedidos de rescisão contratual e de reintegração de posse por 

abuso do direito do loteador, independentemente da responsabilidade civil por eventuais 

danos causados aos adquirentes. 

Além disso, nesses casos também há abuso do direito pela violação da boa-fé, sendo 

hipótese de venire contra facum proprium. Isto porque o loetador não pode passar anos sem 

cumprir a obrigação que lhe cabe e, uma vez cumprida, exigir a obrigação da parte contrária 

de uma única vez, o que tornará impossível o adimplemento e beneficiará a parte mais forte 

da relação contratual. 

Da mesma forma, o objetivo da usucapião familiar desloca-se de eventual sanção aos 

ex-cônjuges ou ex-companheiros pelo rompimento da relação familiar, perpassando pela 

função social da posse em atendimento aos interesses existenciais, econômicos e sociais do 

compossuidor que, por inércia ou má-fé, dificulta a partilha dos bens adquiridos na constância 

do vínculo matrimonial ou da união estável. 

Assim, é correto afirmar que o instituto ressalta o caráter protetivo da confiança 

desempenhado pela boa-fé nas relações familiares, assegurando ao compossuidor que exerceu 

a posse exclusiva durante o lapso de tem previsto na norma o acesso à moradia e, se o caso, a 

aquisição da propriedade imóvel.  

De igual modo, na sucessão, a inércia dos herdeiros em promover a competente ação 

de inventário para partilha dos bens e eventual reintegração de posse daquele o que possuir, 

pode gerar escorreitas expectativas de que a posse do imóvel não será mais reivindicada – no 

mínimo, se não houver animus domini que conduza à usucapião – sendo certo que eventual 

pretensão material de restituir a posse do bem caracteriza abuso do direito pela incidência das 

figuras típicas da supressio e da surrectio. 

Sem dúvida, tais sanções também decorrem da aplicação dos princípios regentes que 

constituem o “espírito da nova lei civil”, isto é, os princípios da eticidade, operabilidade e 

socialidade, frutos da filosofia jurídica de Miguel Reale na sistematização da atual codificação 
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civil brasileira643, bem como do princípio da atividade sempre mencionado no magistério de 

Renan Lotufo, “pois no exercício de seus direitos o ser humano há que ser atuante, não 

espectador, tem que ser partícipe na construção do direito, que só é bom quando é pra 

todos”644. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
643 REALE, Miguel. Estudos preliminares do código civil, cit., p. 35-38. 
644 LOTUFO, Renan. A função social da propriedade na jurisprudência brasileira, cit., p. 351. 



 218 

BIBLIOGRAFIA 

 

ABREU, Jorge Manuel Coutinho de. Do abuso do direito. Ensaio de um critério em direito 

civil e nas deliberações sociais. Coimbra: Almedina, 1999. 

AINA, Eliana Maria Barreiros. O direito à moradia nas relações privadas. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2009. 

ALBUQUERQUE, Ana Rita Vieira de. Da função social da posse e sua consequência frente 

à situação proprietária. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2002. 

ALEXY, Robert. Direito, razão, discurso: estudos para a filosofia do direito. Tradução Luis 

Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010. 

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva da 

5ª Edição alemã de Theorie der Grundrechte, publicada pela Suhrkamp Verlag, 2006. 

Malheiros Editores, 2008. 

ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 

__________. Posse: introdução histórica. Volume 1. Rio de Janeiro, 1990. 

__________. Posse: estudo dogmático. Volume 2. Tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 1990. 

ALVIM, Arruda. A função social da propriedade, os diversos tipos de direito de propriedade 

e a função social da posse. In: 10 anos do Código Civil: desafios e perspectivas. Sílvio de 

Sálvio Venosa; Rafael Villar Gagliardi; Paulo Magalhães Nasser (coordenadores). São Paulo: 

Atlas, 2012. 

__________. Comentários ao Código Civil brasileiro. Volume XI, tomo II: do direito das 

coisas. Arruda Alvim, Mônica Bonetti Couto; Coordenadores Arruda Alvim e Thereza Alvim. 

Rio de Janeiro: Forense, 2009. 

__________. Direito de propriedade – extensão e limitações. In: Revista de Direito 

Imobiliário. Vol. 2/1978. Jul-Dez/1978. 

AMERICANO, Jorge. Do abuso do direito no exercício da demanda. 2ª Edição. São Paulo: 

Livraria Academica, 1932. 

__________. Dos direitos que se exteriorizam pela posse. Do compromisso de venda de 

imóveis. Livraria Americana, 1926. 



 219 

AMORIM FILHO, Agnelo. Critério cientifico para distinguir a prescrição da decadência e 

para identificar ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais. Volume 744/1997, out/1997. 

APARÍCIO, Márcia de Oliveira Ferreira. Cláusulas Gerais: A Incompletude Satisfatória do 

Sistema. In: Sistema e tópica na interpretação do ordenamento. Renan Lotufo (Coordenador). 

Barueri: Manole, 2006. 

ARAÚJO, Barbara Almeida de. A posse dos bens públicos. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 

ARAÚJO, Fábio Caldas de. Posse. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 

ARZUA, Guido. Posse: o direito e o processo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

1960. 

ASCENÇÃO, José de Oliveira. Direito Civil. Reais. 5ª Edição. Coimbra Editora, 2000. 

__________. O direito: introdução e teoria geral. Uma perspectiva Luso-Brasileira. 13ª 

Edição. Coimbra: Almedina, 2005. 

ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 

16ª Edição. Malheiros Editores, 2005. 

AZEVEDO JUNIOR, José Osório. Compromisso de compra e venda. 6ª Edição. São Paulo: 

Editora Malheiros, 2013. 

__________. O contrato de compra e venda de bens imóveis. In: Direito imobiliário 

brasileiro: novas fronteiras na legalidade constitucional, Coordenação: Alexandre Guerra; 

Marcelo Bennachio. São Paulo: Quartier Latin, 2011. 

AZEVEDO, Antonio Junqueira. Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o 

dano social. In: Novos estudos e pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 2009. 

BARBOSA, Rui. Posse de direitos pessoais. Bauru, SP: EDIPRO, 2008. 

BARCELONA, Pietro. Diritto privato e società moderna. Napoli. Jovene Editore, 1996. 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009. 

__________. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática 

constitucional transformadora. 6ª Edição. - São Paulo: Saraiva, 2004. 



 220 

BENACCHIO, Marcelo. Direito Subjetivo – Situação Jurídica – Relação Jurídica. In: Teoria 

Geral do Direito Civil. Renan Lotufo; Giovanni Etore Nanni – Coordenadores. São Paulo: 

Atlas, 2008. 

BEVILÁQUA, Clovis. Código civil dos Estados Unidos do Brasil. Comentado por Clovis 

Beviláqua. Edição histórica. 2º volume. 7ª Tiragem. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1979. 

BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Tradução de 

Daniela Beccaccia Versiani; revisão técnica de Orlando Seixas Bechara, Renata Nagamine. 

Barueri, SP: Manole, 2007. 

__________. Teoria do ordenamento jurídico. Tradução de Ari Marcelo Solon. São Paulo: 

EDIPRO, 2011. 

__________. Teoria geral do direito. Tradução Denise Agustinetti; revisão Rosana Cobucci 

Leite. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 24ª Edição. Malheiros Editores, 2009. 

BONFANTE, Pietro. Storia del Diritto Romano. Seconda Edizione. Firenze: Casa Editrice 

Libeaeia, 1900. 

BOULOS, Daniel M. O abuso do direito no novo código civil. Coleção Profº. Arruda Alvim. 

São Paulo: Editora Método, 2006. 

CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. 4ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2014. 

CAHALI, Francisco José; RODOVALHO, Thiago. Breves notas introdutórias aos princípios, 

cláusulas gerais e os institutos de direito privado. In: Os princípios e os institutos de direito 

civil. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2015. 

CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. 8ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2013. 

CALDERALE, Alfredo. Diritto Privato e Codificazione in Brasile. Giuffrè. Milão, 2005. 

CAMARGO, Marcelo Novelino. O conteúdo jurídico da dignidade de pessoa humana. Direito 

Constitucional: Leituras Complementares. Marcelo Novelino Camargo - Organizador. 

Salvador: Juspodivm, 2006. 

CAMPILONGO, Celso Fernandes. Kelsen, o positivismo e o ensino do direito nos anos 70. 

In: Direito e diferenciação social. São Paulo: Saraiva, 2011. 



 221 

CANARIS, Claus-Wilhelm. A influência dos direitos fundamentais sobre o direito privado na 

Alemanha. In: Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Ingo Wolfgang Sarlet - 

Organizador. 3ª Edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010. 

__________. Funções da parte geral de um código civil e limites da sua prestabilidade. 

Revista Ajuris. Volume 31, nº. 95, Ed. Ajuris, set-2004. 

__________. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do Direito. Introdução 

e tradução de Antonio Menezes Cordeiro. 5ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

2012. 

CARVALHO, Eusébio. Direito à propriedade. Do discurso à realidade. Leituras 

Complementares de Direito Civil. O Direito Civil-Constitucional em Concreto. Organizador: 

Cristiano Chaves de Farias. Salvador: Juspodivm, 2007. 

CARVALHO, Francisco José. Teoria da função social do direito. 2ª edição. Curitiba: Juruá, 

2013. 

CASTRO, Carlos Roberto Siqueira de. A Constituição aberta e os direitos fundamentais. 

Ensaios sobre o constitucionalismo pós-moderno e comunitário. 2ª Edição. Rio de Janeiro: 

Forense, 2010. 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 7 ed. 3 reimpr. São Paulo: 

Atlas, 2007. 

CORDEIRO, António Menezes. A posse: perspectivas dogmáticas atuais. Coimbra: Livraria 

Almedina, 1997. 

__________. Da boa fé no direito civil. 4ª Reimpressão. Coimbra: Almedina, 2011. 

__________. Tratado de direito civil português. Parte geral. Tomo I. 2ª Edição. Almedina, 

2000. 

CORREIA, Alexandre; SCIASCIA, Gaetano. Manual de Direito Romano. 5ª ed. Ed. Livros, 

Cadernos LTDA. 

CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Interpretação dos direitos fundamentais sociais, 

solidariedade e consciência de classe. In: Direitos fundamentais sociais. J.J. Gomes 

Canotilho; Marcus Orione Gonçalves Correia; Érica Paula Barcha Correia - Coordenadores. 

São Paulo: Saraiva, 2010. 



 222 

COUTINHO DE ABREU, Jorge Manuel. Abuso do direito. Ensaio de um critério em direito 

civil e nas deliberações sociais. Coimbra: Almedina, 2006. 

CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto. Abuso do direito. Coimbra: Livraria Almedina, 1997 

CUNHA, Sérgio Sérvulo da. Princípios Constitucionais. São Paulo: Saraiva, 2006. 

DANTAS JUNIOR, Aldemiro Rezende. Teoria dos atos próprios no princípio da boa-fé. 

Curitiba: Juruá, 2008. 

DIAS, Maria Berenice. Manual de direitos das famílias. 9ª Edição. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2013. 

DIDIER JÚNIOR, Fredie. Alguns aspectos da aplicação da proibição do venire contra 

factum proprium no processo civil. In: Leituras complementares de direito civil. O direito 

civil-constitucional em concreto. Editora JusPODIVM, 2007. 

DUARTE, Nestor. Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso. 7ª edição. Barueri, 

SP: Manole, 2013. 

DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução Nelson Boeira. 3ª Edição. São 

Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. 

ESPÍNOLA, Eduardo. Posse, propriedade, compropriedade, condomínio, direitos autorais. 

Rio de Janeiro: Editora Conquista, 1956. 

FACCHINI NETO, Eugênio. Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do 

direito privado. In: Constituição, direitos fundamentais e direito privado. Ingo Wolfgang 

Sarlet - Organizador. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. 

FACHIN, Luiz Edson, A função social da posse e a propriedade contemporânea: uma 

perspectiva imobiliária rural. Porto Alegre: Fabris Editor, 1988. 

__________. “Constitucionalizações” do direito civil no território plural da 

contemporaneidade. In: Questões do direito civil brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008. 

__________. Em defesa da Constituição prospectiva e a nova metódica crítica do Direito 

Civil e suas “constitucionalizações”. In: Questões do direito civil brasileiro contemporâneo. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil. Teoria Geral. Volume 

1. 8ª Edição. 2ª Tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 



 223 

__________. Direito Civil. Responsabilidade Civil. Volume 3. 11ª Edição. Editora 

JusPODIVM, 2013. 

__________. Direito Civil. Direitos reais. Volume 5. 6ª Edição. 3ª Tiragem. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2010. 

__________. A aplicação do abuso do direito nas relações de família: o venire contra factum 

proprium e a supressio/surrectio. In: Leituras complementares de direito civil. Direitos das 

famílias. Editora JusPODIVM, 2010. 

FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos direitos e dos bens fundamentais. Tradução de 

Alexandre Salim, Alfredo Copetti Neto, Daniela Cadermatori, Hermes Zaneti Júnior, Sérgio 

Cadermatori. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011. 

FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, 

dominação. 6ª Edição. São Paulo: Atlas, 2011. 

FERREIRA, Keila Pacheco. Abuso do direito nas relações obrigacionais. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2006. 

FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Código Civil comentado. Coordenador: Ricardo Fiuza. 2ª 

Edição. São Paulo: Saraiva, 2004. 

__________. Liminares nas ações possessórias. 2º Edição. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 1999. 

__________. Posse e ações possessórias: fundamentos da posse. Curitiba: Juruá, 1994. 

FREITAS, Jayme Walmer de. Aspectos criminais na Lei de Parcelamento do Solo Urbano. 

In: Direito imobiliário brasileiro: novas fronteiras na legalidade constitucional, Coordenação: 

Alexandre Guerra; Marcelo Bennachio. São Paulo: Quartier Latin, 2011. 

FULGÊNCIO, Tito. Da posse e ações possessórias. 11ª Edição. Atualizada por Marco Aurélio 

S. Viana. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 

GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, volume 1: parte geral. Pablo Stolze 

Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho. 15ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013. 

GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direitos reais. São Paulo: Atlas, 2011. 

GAMA, Guilherme Nogueira da; OLIVEIRA, Andrea Leite Ribeiro de. Função social da 

propriedade e da posse. In: Função social no direito civil. Guilherme Nogueira da Gama 

(Coord.). 2ª Edição. São Paulo: Atlas, 2008. 



 224 

GARGEZ NETO, Martinho. Responsabilidade civil no direito comparado. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2000. 

GIL, Antonio Hernández. La funcion social de la possessión. Ensayo de teorización 

sóciogico-jurídica. Madrid: Alianza Editorial, 1969. 

GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito. Lisboa. Fundação Calouste Gulbenkian, 

1979. 

GOMES, Orlando. Direitos reais. 20ª Edição. Atualizado por Luiz Edson Fachin. Rio de 

Janeiro: Forense, 2010. 

GONÇALVES, Marcos Alberto Rocha. A posse como direito autônomo. Rio de Janeiro: 

Editora Renovar, 2015. 

GRAMSTRUP, Erik Frederico. Evolução histórica do direito privado – Sistemas jurídicos. 

In: Teoria Geral do Direito Civil. Renan Lotufo; Giovanni Etore Nanni – Coordenadores. São 

Paulo: Atlas, 2008. 

GUERRA, Alexandre. Responsabilidade civil por abuso do direito: entre o exercício 

inadimissível de posições jurídicas e o direito de danos. 1ª Edição. São Paulo: Ed. Saraiva. 

2011. 

GURGEL, Fernanda Pessanha do Amaral. Direito de família e o princípio da boa-fé objetiva. 

Curitiba: Juruá, 2012. 

HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes do 

original Die normative Kraft der Verfassung, publicada pela J.C.B. Mohr (Paul Sibieck), 

Tübingen. Porto Alegre, Sérgio Antonio Fabris Editor, 1991. 

IHERING, Rudolf von. Fundamentos dos interditos possessórios. Tradução de Adherbal de 

Carvalho. Bauru, SP: EDIPRO, 2007. 

IHERING, Rudolf von. Teoria simplificada da posse. Tradução de Ricardo Rodrigues Gama. 

2ª Edição. Campinas: Russel Editores, 2009. 

JORDÃO, Eduardo Ferreira. Repensando a teoria do abuso do direito. Salvador: 

JusPODIVM, 2006. 

JORGE JUNIOR, Alberto Gosson. Cláusulas gerais no novo Código Civil. (Coleção 

professor Agostinho Alvim). Renan Lotufo - Coordenador. São Paulo: Saraiva, 2004. 

JOSSERAND, Louis. De L’esprit des droits et de leur relativité. Paris: Librairie Dallos, 1939. 



 225 

__________. Del abuso de los derechos y otros ensayos. Segunda edición. Bogotá: Editorial 

Temis, 2009. 

__________. Evolução da responsabilidade civil. Revista Forense. Ano XXXVIII, Vol. 

LXXXVI, fascículo 545. Rio de Janeiro, Junho/1941. 

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. 8ª ed. São 

Paulo. Editora WMF Martins Fontes, 2009. 

LAURENT, F. Principes de Droit Civil. Tome Vingtiême. 4º Edition. Paris: Librarie A. 

Maresco, 1887. 

LEVADA, Claudio Antônio Soares. Anotações sobre o abuso do direito. Revista dos 

Tribunais, vol. 667/1991, maio/1991. 

LEVY, José Luiz. A vedação ao abuso do direito como princípio jurídico. São Paulo: 

Quartier Latin, 2015. 

LIMA, Eusebio de Queiroz. Conceito de domínio posse segundo o Código Civil brasileiro. 

Rio de Janeiro: Officinas Gráficas do Jornal do Brasil, 1917. 

LIMA, Ricardo Seibel de Freitas. Pautas para a interpretação do art. 187 do novo Código 

Civil. Revista dos Tribunais. Volume 838/2005, ago/2005. 

LÔBO, Paulo Luiz Netto. A constitucionalização do direito civil brasileiro. In: Direito civil 

contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional. Anais do Congresso 

Internacional de Direito Civil-Constitucional da Cidade do Rio de Janeiro - 2006. Gustavo 

Tepedino - Organizador. São Paulo: Atlas, 2008. 

LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História. 2ª ed. São Paulo, SP: Editora Max 

Limonad, 2002. 

LOPEZ, Teresa Ancona. Exercício do direito e suas limitações: abuso do direito. Revista dos 

Tribunais. Volume 885/2009, julho/2009. 

LOTUFO, Renan. A função social da propriedade na jurisprudência brasileira. In: Direito 

civil contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional. Anais do Congresso 

Internacional de Direito Civil-Constitucional da Cidade do Rio de Janeiro - 2006. Gustavo 

Tepedino (Organizador). São Paulo: Atlas, 2008. 

__________. Código Civil Comentado: Parte Geral (arts. 1º a 232). Volume 1. 2ª Edição. 

São Paulo: 2004. 



 226 

__________. Da exceção de domínio no direito possessório brasileiro. In: Posse e 

propriedade: doutrina e jurisprudência. Coordenador: Organizador: Yussef Said Cahali. São 

Paulo: Saraiva, 1987. 

__________. Da oportunidade da Codificação Civil e a Constituição. In: O novo Código 

Civil e a Constituição. Ingo Wolfgang Sarlet (Organizador). 2ª ed. rev. e ampl. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2006. 

LOUREIRO, Francisco Eduardo. A polêmica usucapião familiar do art. 1.240-A do Código 

Civil. In: Temas relevantes de direitos civil contemporâneo. Reflexões sobre os 10 anos de 

Código Civil. Renan Lotufo; Giovanni Ettore Nanni; Fernando Rodrigues Martins, 

coordenadores. São Paulo: Atlas, 2010. 

__________. Código Civil Comentado. Coordenador: Cezar Peluso. Barueri, Manole, 2007. 

__________. A propriedade como relação jurídica complexa. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 

LUNA, Everardo da Cunha. Abuso do direito. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Companhia Editora 

Forense, 1959. 

LUNARDI, Fabrício Castagna. A teoria do abuso de direito no direito civil constitucional: 

novos paradigmas para os contratos. Revista dos Tribunais. RDPriv 34/2008, abr-jun/2008. 

MARINANGELO, Rafael. Principais aspectos jurídicos da Lei de Parcelamento do Solo 

Urbano. In: Direito imobiliário brasileiro: novas fronteiras na legalidade constitucional. 

Coordenação: Alexandre Guerra; Marcelo Bennachio. São Paulo: Quartier Latin, 2011. 

MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos 

vulneráveis. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. 

MARTINS COSTA, Judith. O Direito privado como um “sistema em construção” – As 

cláusulas gerais no projeto de Código Civil brasileiro. Revista dos Tribunais. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, v. 753, julho 1998. 

MARTINS, Pedro Baptista. O abuso do direito e o ato ilícito. Rio de Janeiro: Forense, 1997. 

MARTINS, Ricardo Marcondes. Abuso de direito e a constitucionalização do direito privado. 

São Paulo: Malheiros Editores, 2010. 

MARTINS-COSTA, Judith. Os avatares do abuso do direito e o rumo indicado pela boa-fé. 

In: Direito civil contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional. Anais 



 227 

do Congresso Internacional de Direito Civil-Constitucional da Cidade do Rio de Janeiro - 

2006. Gustavo Tepedino - Organizador. São Paulo: Atlas, 2008. 

__________. Os direitos fundamentais e a opção culturalista do novo Código Civil. In: 

Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Ingo Wolfgang Sarlet - Organizador. 

3ª Edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010. 

MARTISN-COSTA, Judith; BRANCO, Gerson Luiz Carlos; Diretrizes teóricas do novo 

Código Civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2002. 

MEIRA, Silvio Augusto de Bastos. Instituições de Direito Romano. 2ª Edição. São Paulo. 

Max Limonad, 1962. 

MELLO, Celso Antonio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3ª 

Edição. 18ª Tiragem. Malheiros Editores, 2010. 

MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Legitimação de posse dos imóveis urbanos e o direito à 

moradia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 

MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito: proteção da confiança e limite ao exercício das 

prerrogativas jurídicas no direito privado. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2009. 

MIRANDA, Pontes de. Democracia, liberdade, igualdade: os três caminhos. 2 ed. São Paulo: 

Saraiva, 1979. 

__________. Fontes e evolução do direito civil brasileiro. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 

1981. 

__________. Tratado de direito privado. Tomo X. Direito das coisas: posse. 2ª Edição. 

Campinas: Bookseller, 2001. 

MONTENEGRO FILHO, Misael. Ações possessórias no novo CPC. 3ª Edição. São Paulo: 

Atlas, 2016. 

MORAES, Maria Celina Bodin de. O direito civil-constitucional. In: Na medida da pessoa 

humana: estudos de direito civil. Rio de Janeiro, Renovar, 2010. 

__________. O princípio da solidariedade. In: Os princípios da Constituição de 1988. 

Manoel Messias Peixinho; Isabella Franco Guerra; Firly Nascimento Filho - Organizadores. 

2ª Edição, revista e ampliada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. 

MOREIRA, José Carlos Barbosa. Notas sobre a pretensão e prescrição no sistema do novo 

Código Civil brasileiro. Revista Forense. Volume 366, ano 99. Março-abril/2003. 



 228 

NANNI, Giovanni Etore. Abuso do direito. In: Teoria Geral do Direito Civil. Renan Lotufo; 

Giovanni Etore Nanni – Coordenadores. São Paulo: Atlas, 2008. 

NASCIMENTO, Carlos Valder do. Abuso do exercício do direito: responsabilidade pessoal. 

São Paulo: Saraiva, 2015. 

NERY, Rosa Maria de Andrade. Introdução ao pensamento jurídico e à teoria geral do 

Direito Privado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. 

NEUNER, Jörg. O Código Civil da Alemanha (BGB) e a Lei Fundamental. In: Constituição, 

Direitos Fundamentais e Direito Privado. 3ª Edição. Ingo Wolfgang Sarlet – Organizador. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010. 

NORONHA, Fernando. Direito das obrigações: fundamentos do direito das obrigações: 

introdução à responsabilidade civil. Volume 1. – São Paulo: Saraiva, 2003. 

OLIVEIRA, Francisco Cardozo. Hermenêutica e tutela da posse e da propriedade. Rio de 

Janeiro: Forense, 2006. 

PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Editora Revista dois 

Tribunais, 2008. 

__________. Sistema e direito privado: panorama histórico e perspectivas para uma 

racionalidade construtiva. Revista de Direito Privado. RDVPriv 16/2003. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, Out-dez/2003. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 26ª Edição. Revista e atualizada 

por Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 

PEREIRA, Felipe Pires. A interpretação do silêncio na usucapião extrajudicial do NCPC. 

Revista Consultor Jurídico, www.conjur.com.br, 09/01/2016. 

__________. A pretensão reivindicatória à luz da função social da propriedade. Revista 

Brasileira de Direito Civil. Volume 7. Jan/Mar 2016. 

__________. Princípios e cláusulas gerais da responsabilidade civil extracontratual. In: Os 

princípios e os institutos de direito civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. 

PEREIRA, Paulo Sérgio Velten. A exceção do contrato não cumprido fundada na violação de 

dever lateral nos compromissos de compra e venda de bens imóveis. In: Direito imobiliário 

brasileiro: novas fronteiras na legalidade constitucional, Coordenação: Alexandre Guerra; 

Marcelo Bennachio. São Paulo: Quartier Latin, 2011. 



 229 

PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. Introdução ao Direito Civil Constitucional. 

Tradução: Maria Cristina de Cicco. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 

__________. A doutrina do direito civil na legalidade constitucional. In: Direito civil 

contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional. Anais do Congresso 

Internacional de Direito Civil-Constitucional da Cidade do Rio de Janeiro - 2006. Gustavo 

Tepedino - Organizador. São Paulo: Atlas, 2008. 

PESSOA JORGE, Fernando de Sandy Lopes. Ensaio sobre os pressupostos da 

responsabilidade civil. Coimbra: Livraria Almedina, 1995. 

PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. O abuso do direito e as relações contratuais. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2002. 

PIOVESAN, Flávia. Igualdade, diferença e Direitos Humanos. Perspectivas Global e 

Regional. In: Igualdade, diferença e Direitos Humanos. Daniela Sarmento; Daniela Ikawa; 

Flávia Piovesan - Coordenadores. 2ª Tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. 

PISARELLO, Gerardo. Vivienda para todos: um derecho em (de)construcción. El derecho a 

uma vivienda digna y adecuada como derecho exigible. Observatório de Derechos Humanos 

(DESC). Icaria Editorial: Barcelona, 2003. 

PONTES, Tito Lívio. Da posse: prática, doutrina, jurisprudência e legislação. Atualizado por 

Mário de Camargo Sobrinho. 3ª Edição. São Paulo: Interlex, 2002. 

RÁO, Vicente. Abuso do direito. Seu conceito na legislação civil brasileira. Parecer. 

Doutrinas Essenciais de Direito Civil, vol. 4, out/2010, DTR\2012\1761. 

RAWLS, Jonh. Uma teoria da justiça. Nova tradução baseada na edição americana revista 

pelo autor, Jussara Simões; revisão técnica e tradição Álvaro de Vita. 3ª Edição. São Paulo: 

Martins Fontes, 2008. 

REALE, Miguel. Diretrizes do culturalismo. In: Filosofia e teoria política: ensaios. São 

Paulo: Saraiva, 2003. 

__________. Fontes e modelos do direito: para um novo paradigma hermenêutico. São 

Paulo: Saraiva, 1994. 

__________. O espírito da nova lei civil. In: Estudos preliminares do Código Civil. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. 



 230 

__________. O novo Código Civil e seus críticos. In: Estudos preliminares do Código Civil. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. 

__________. Visão geral do projeto de Código Civil. Fonte: http://www.miguelreale.com.br. 

Acesso em 22/04/2015. 

RIZZARDO, Arnaldo. Promessa de compra e venda e parcelamento do solo urbano. 8ª 

Edição. São Paulo: Editora Revista do Tribunais, 2010. 

RODOVALHO, Thiago. Abuso de direito e direitos subjetivos. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2011. 

RODRIGUES, Manuel. A posse: Estudo de direito civil português. 3ª Ed. Revista, anotada e 

atualizada por Fernando Luso SOARES. Coimbra: Livraria Almedina, 1980. 

RODRIGUES, Silvio. Direito as Coisas. 28ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2003. 

ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. São 

Paulo: Atlas, 2013. 

__________. Dignidade humana e boa-fé no Código Civil. (Coleção Prof. Agostinho Alvim). 

São Paulo: Saraiva, 2005. 

ROUSSEAU, Jean-Jaques. Discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os 

homens. Editora Universidade de Brasília. - São Paulo: Editora Ática, 1989. 

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Uma teoria geral dos 

direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10ª Edição. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2009. 

__________. Neoconstitucionalismo e influência dos direitos fundamentais no direito 

privado: algumas notas sobre a evolução brasileira. In: Constituição, Direitos Fundamentais 

e Direito Privado. 3ª Edição. Ingo Wolfgang Sarlet – Organizador. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2010. 

SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2ª ed., 3ª tir. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2010. 

SAULE JÚNIOR, Nelson. Instrumentos de destinação social dos imóveis da União. In: 

Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico. Ano V. Volume 26 (out/nov. 2009). – 

Porto Alegre: Magister, 2005. 

http://www.miguelreale.com.br/


 231 

SAVIGNY, M. F. C. de. Tratado de la posesión. Según los princípio del derecho romano. 

Granada: Editorial Comares, 2005. 

__________. Metodologia Jurídica. Tradução Hebe A. M. Caletti Marenco. Campinas, SP: 

Edicamp, 2001. 

SCHREIBER, Anderson. A proibição do comportamento contraditório. Tutela da confiança e 

venire contra factum proprium. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. 

__________. Direito civil e constituição. São Paulo: Atlas, 2013. 

__________. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da 

reparação à diluição dos danos. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32ª Edição. Malheiros 

Editores, 2009. 

SOARES, Fernando Luso. Ensaio sobre a posse como fenómeno social e instituição jurídica. 

Prefácio à obra de Manuel RODRIGUES. A posse: Estudo de direito civil português 3ª Ed. 

Revista. Coimbra: Livraria Almedina, 1980. 

SOTELO, José Calvo. La doctrina del abuso del derecho como limitación del derecho 

subjetivo. Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1917. 

SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. Teoria geral do Direito Civil. Volume I. 

Coimbra Editora, 2003. 

SPOTA, Alberto G. Tratado de Derecho Civil. Tomo I. Parte general. Volumen 2. Buenos 

Aires: Editorial Depalma, 1947. 

STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil.: doutrina e jurisprudência. 9ª Edição. Tomo 

I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. 

TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do direito civil. 

In: Temas de Direito Civil. Gustavo Tepedino – Coordenador. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 

TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. A boa-fé objetiva no Código de Defesa do 

Consumidor e no novo Código Civil. In: Leituras complementares de Direito Civil. O Direito 

Civil-Constitucional em concreto. Cristiano Chaves de Farias - Organizador. Salvador: 

Editora Jus Podivm, 2007. 



 232 

THEODORO Jr., Humberto. Comentários ao Código Civil. Volume 3. Rio de Janeiro: 

Forense, 2003. 

TORRES, Marcos Alcino de Azevedo. A propriedade e a posse. Um confronto em torno da 

função social. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. 

VARELA, Laura Beck. Das sesmarias à propriedade moderna: Um estudo de história do 

direito brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 

ZAVASCKI, Teori Albino. A tutela da posse na Constituição e no Novo Código Civil. Revista 

Brasileira da Direito Constitucional, n. 5, jan-jun/2005. 


