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Prezados senhores, queridos amigos.
Quero de início agradecer o convite para proferir esta palestra, já que ele me

deixou especialmente honrado. Conheci � e desde logo aprendi a respeitar � a Procu-
radoria-Geral do Estado no meu tempo de estudante, por meio dos excelentes profes-
sores que, na época, paralelamente às suas atividades docentes, aqui atuavam. Após,
tive a satisfação de, por diversas vezes durante o tempo em que exerci minha atividade
advocatícia junto a Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre, conviver com a
PGE e com alguns de seus procuradores, buscando, juntos, resolver problemas co-
muns. Além disso, vejo hoje aqui, entre os Procuradores, vários amigos, dentre os
quais alguns antigos alunos, de modo que me sinto, permitam-me dizer, como se
estivesse em casa. Por tudo isso, desde logo agradeço o convite.

Nosso tema específico é o Direito das Obrigações no novo Código Civil brasi-
leiro. E, por óbvio, no tempo que ora temos, seria impraticável fazer uma análise
geral das inúmeras modificações no Direito das Obrigações que o novo Código por-
tou em si, muitas das quais somente com o tempo e com a atividade dos Tribunais
serão percebidas. O que tentarei abordar, portanto, serão fundamentalmente algu-
mas modificações que não só estabelecem uma base para a compreensão do Direito
das Obrigações no nosso novo Código, como também algumas modificações tópicas
que incidem ou que podem incidir especificamente na vida de um Procurador do
Estado. Esse será o norte da análise que inicio.

Como todos sabemos, o Direito das Obrigações funciona não só como um
ramo autônomo do direito civil, como também como uma espécie de base conceitual
para um vastíssimo campo de relações jurídicas, inclusive no âmbito do chamado
Direito Público. Por outro lado, o Direito das Obrigações, tal como o conhecemos
hoje, é fruto de um longo desenvolvimento histórico, que se inicia em Roma e passa
a receber várias e profundas influências, como as trazidas pelo Direito Canônico, pela
Pandectística, pelo processo codificatório, pela legislação social. Por isso, poucos são
os ramos do Direito cujas mudanças são tão difíceis de serem processadas, como
comprovou, recentemente, o Direito Alemão, cuja mudança no campo obrigacional
� apesar de iniciada em meados da década de oitenta � só foi levada a cabo quando
se tornou efetiva a exigência de adequação do direito interno às diretivas européias.
Por outro lado, mudanças que podem inicialmente parecer como meramente superfi-
ciais, podem trazer consigo modificações concretas bastante profundas.

Uma primeira leitura do nosso Código pode sugerir que as modificações no
campo das relações obrigacionais não foram relevantes, na medida em que grande
parte do texto do Código de 1916 foi preservada, inclusive em pontos cuja modifica-
ção não traria nenhuma novidade doutrinária ou jurisprudencial. Com efeito, se olhar-
mos para os desideratos da Comissão de juristas que realizou o projeto original,
constataremos que essa Comissão Organizadora pensou em um modelo de projeto,
em um modelo de Código Civil, que segue um caminho entre duas tendências possí-
veis. A primeira era a de realizar um Código �revolucionário�, ou, talvez melhor dizen-
do, um código que contemplasse um perfil próprio. Na verdade, o Direito Brasileiro
conviveu com um conjunto de projetos de Código Civil ou de Código das Obrigações
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que tiveram esse viés. Lembro, por exemplo, do Anteprojeto de Código das Obriga-
ções, de 1941, assinado por Filadelfo Azevedo, Hahnemann Guimarães e Orozimbo
Nonato, que, em alguns pontos, pode inclusive ser tido como melhor do que nosso
novo Código. No entanto, esse perfil próprio pode, muitas vezes gerar dúvidas
interpretativas e uma tendência à rejeição, tendo sido, por isso, evitada.

A segunda tendência possível que o Projeto do novo Código rejeitou foi, nos
dizeres de Miguel Reale, a �reacionária�: uma tendência que olhasse somente para
trás, reproduzindo tão somente o já realizado. O viés assumido foi, pois, também
conforme a descrição do Coordenador da Comissão, como �desenvolvimentista�.
Norteou o Projeto a idéia de desenvolver aquilo que o Direito brasileiro vem, ao longo
dos anos, produzindo e sedimentando sobre uma dada base, base essa que tributária
de uma rica tradição. De fato, possuímos no Brasil uma tradição invejável em maté-
ria de Direito Civil, que vem do Direito português das Ordenações e dos trabalhos de
Mello Freire, passa pelas influências do Direito francês e alemão, chega no Código
Civil de 1916 e que conhece figuras expressivas ao longo de todo esse período, como
Lafayete Rodrigues Pereira, como os Espíndolas, como o Conselheiro Ribas, como o
grande Teixeira de Freitas ou o superlativo Pontes de Miranda. Essa tradição foi signi-
ficativamente respeitada ao longo desse Código, sobretudo por meio de sua redação
que se voltou a permitir, ao máximo, uma linha de continuidade. Em razão disso, o
novo Código, observado simplesmente pela sua redação, não aparenta portar gran-
des modificações.

Nada obstante, quando nos voltamos a analisar qualitativamente as modifi-
cações processadas, poderemos constatar que o novo Código realizou sim reais e
intensas alterações, notadamente de base, que vão propiciar uma nova leitura do
nosso Direito obrigacional.

Inicialmente, a própria concepção de Obrigação se altera. Como sabemos, ao
contrário do que ocorre em outros Códigos Civis, como o português (art. 397o.)2  e, de
certa forma o alemão (§ 241)3 , o nosso novo Código, do mesmo modo que o anteri-
or, não define �obrigação�, assim como não define �contrato�. Contudo, esse concei-
to foi por muito tempo visualizado, doutrinariamente, como um vínculo estático pelo
qual se contrapunham credor e devedor, ficando este adstrito àquele a uma dada
prestação. No âmbito dessa concepção, o que interessa é, fundamentalmente, o
conjunto de deveres imputados ao devedor e o conjunto de direitos atribuídos ao
credor. Essa é uma concepção já superada doutrinariamente, mas era a concepção a

2  Art. 397o. � Obrigação é o vínculo jurídico por virtude do qual uma pessoa fica adstrita para com outra à
realização de uma prestação.
3 § 241 � (1) Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu
fordern. Die Leistung kann auch in einem Unterlassen bestehen. (2) Das Schuldverhältnis kann nach seinem
Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten.
[Tradução livre: (1) Por força da relação obrigacional, encontra-se o credor autorizado a exigir uma prestação
do devedor. A prestação pode também consistir em uma omissão. (2) A relação obrigacional, em face do seu
conteúdo, pode obrigar cada uma das partes ao respeito aos direitos, bens e interesses da outra parte.]
Importa lembrar que a segunda alínea do parágrafo 241 foi introduzida pela recente reforma do BGB que
entrou em vigor em 1o. de janeiro de 2002.



qual o Código de 1916 se apegava e, por isso, reproduzia.
Entende-se hoje que a relação obrigacional não é um vínculo estático, mas

dinâmico, pela qual as partes se vinculam teleologicamente, ambas cooperando para
a busca da finalidade comum, o adimplemento. O adimplemento, por sua vez, por
mais que se oriente � como de fato se orienta � para a satisfação dos interesses
objetivos do credor, não se realiza sem a observância de uma série de direitos e
deveres que são de ambas as partes (como os deveres laterais de proteção, de infor-
mação, de cooperação). É essa a concepção que vamos encontrar no nosso novo
Código. Mas, considerando que não há uma definição legal ou uma disposição seme-
lhante à nova redação do § 241 do Código Civil alemão (BGB), de onde podemos
retirar tal conseqüência? A resposta se encontra exatamente na compreensão dos
princípios que regem o Direito das Obrigações.

O problema que se põe é conhecer o perfil desses princípios, na medida em
que, muitas vezes, a normatização por meio de princípios dá ensejo, pela correspectiva
�textura mais aberta� dessas normas, a um perigoso voluntarismo interpretativo, tan-
to doutrinário quanto jurisprudencial. Para tanto, cumpre inicialmente verificar qual a
�âncora jurídica� que permite assegurar que um dado valor, tendo em vista a  sua
posição de fundamento normativo, é um princípio do Direito das Obrigações. Essa
âncora jurídica é a análise da regulação das fontes das obrigações, ou seja, a análise
do modo como o novo Código regulou o contrato, o dano indenizável, o enriqueci-
mento sem causa. A partir disso se pode constatar quais são os princípios que o
nosso principal diploma relativo ao Direito das Obrigações encerra.

O nosso novo Código possui uma estrutura que revela, ainda que de modo
não tão claro como em outros, a preocupação do legislador com as distinções entre
as fontes obrigacionais. A estrutura do Código parte de um conjunto de regras gerais
aplicáveis a todas as Obrigações para, após, tratar da regulação das fontes específi-
cas, iniciando pelo contrato, passando para a responsabilidade civil, os atos unilate-
rais (quase contratos) e chegando ao enriquecimento sem causa. Analisando-as che-
ga-se a visualização de quatro grandes princípios gerais de Direito Obrigacional, prin-
cípios esses que, por serem gerais, não impedem a existência de outros específicos de
cada fonte, ou seja, princípios específicos dos contratos ou das obrigações decorren-
tes de danos indenizáveis e assim sucessivamente. Esses quatro grandes princípios
gerais são a Autonomia Privada, a Função Social, a Boa-fé Objetiva e o Princípio do
Equilíbrio nas relações obrigacionais. A partir deles podemos ler com mais clareza as
modificações do nosso Código, assim como podemos dividir o nosso estudo nessa
parte inicial da manhã. É o que farei. Assim, em um primeiro momento tratarei de
cada um desses princípios, ainda que de maneira um tanto sucinta4 . Após abordarei
algumas regras do novo Código que me parecem importantes para a vida cotidiana
do Procurador do Estado.

4  Análise mais detida desses princípios foi feita em SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Princípios de direito das
obrigações no novo Código Civil. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.) O novo Código Civil e a Constitui-
ção.  Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 99. A presente palestra é, em sua primeira parte, um
resumo daquele artigo.
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Os quatro princípios antes referidos � autonomia privada, função social, boa-
fé objetiva e equilíbrio � podem ser classificados em dois grupos, por meio de um
critério que melhor esclareça as suas respectivas atuações. Se observarmos o locus de
onde provem a normatividade desses princípios, podemos distingui-los em princípios
de normatividade exógena, ou seja, aqueles cuja normatividade decorre mais das
normas gerais do sistema do que da faticidade da relação concreta, e os princípios de
normatividade endógena, ou seja, aqueles cujo delineamento dos deveres que com-
porão a relação decorrem muito mais dos fatos que compõe a relação concreta do
que dos ditames gerais. A autonomia privada e a função social fazem parte do
primeiro grupo; a boa-fé e o equilíbrio do segundo.

Vale esclarecer um pouco melhor o critério por mim proposto. Para, por exem-
plo, uma boa compreensão da atuação do princípio da autonomia privada sobre
uma dada relação, faz-se mais relevante ter em mira o ordenamento como um todo,
com seus limites, fins etc. Por sua vez, para uma boa compreensão da atuação do
princípio da boa-fé objetiva sobre a relação concreta, os dados gerais do ordenamento
auxiliarão menos do que as circunstâncias do caso, se houve ou não informação, a
qualidade das partes, o momento histórico e o espaço físico no qual os fatos ocorre-
ram, e assim sucessivamente. Por óbvio que, quando afirmo que um princípio tem
normatividade exógena, não quero dizer que as condições concretas não são relevan-
tes. Claro que o são; e são importantíssimas para a solução do caso. Afinal, não
existe Direito sem o caso. Mas o que quero sinalar com isso é que, para conhecermos
a globalidade das normas que incidirão no caso, o caminho pode iniciar pelo caso ou
pode iniciar pelo ordenamento com suas normas gerais. Em qualquer uma das cir-
cunstâncias, tanto as normas gerais, quanto os fatos concretos serão relevantes para
a conclusão. O problema é saber de onde se partirá para a conhecer as normas que
incidirão na hipótese concreta.

Dentre os princípios de normatividade exógena encontramos a autonomia pri-
vada e a função social.

Com relação à autonomia privada deve ser dito, de início, que obviamente
não se trata de um princípio novo. Muito antes pelo contrário, trata-se, isso sim, de
um reconhecido princípio. No entanto, o princípio da autonomia privada, hoje, não
pode ser compreendido da mesma forma que o era no século XIX ou na segunda
década do século XX, quando o nosso antigo Código finalmente virou lei, depois de
dezessete anos de tramitação legislativa. O princípio sofre hoje uma série de outras
influências, sendo dignas de nota aquelas que deram ensejo à redação do artigo 421.

A primeira discussão que se pode fazer é se eventualmente subsiste um espaço
de real autonomia dos seres privados, um espaço de livre decisão, pelo sujeito de
direito, sobre o seu destino, ou, mais do que isso, um espaço de livre decisão do
sujeito de direito sobre o seu destino com força normativa.

A meu juízo, nós não podemos prescindir da existência de tal espaço. Por isso,
cumpre melhor delineá-lo. Em primeiro lugar, a autonomia privada não é um princí-
pio exclusivo do Direito das Obrigações. Se faz algum sentido falarmos em �Direito
Privado�, esse sentido está intimamente conectado à existência de um espaço de
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liberdade para a decisão livre com força normativa. Este último ponto é, aliás, funda-
mental para compreensão da autonomia privada: decidir com força normativa. Veja-
se que a liberdade de decisão é, muitas vezes, ajurídica. Ela simplesmente independe
do Direito. Eu tenho liberdade para decidir com quem eu tomarei um café depois no
final da tarde, ou se eu trabalharei ou não durante o dia de hoje. Decisões como essa
são exercícios de liberdade, mas não são reflexos do princípio da autonomia privada.
Tomemos um outro exemplo: duas pessoas decidem conviver sob o mesmo teto,
visando a se unirem, não só economicamente, como também afetivamente. Todos
podem tomar essa decisão hoje, assim como qualquer um poderia tê-la tomado no
início do século passado. Hoje, tomar essa decisão conduz a um efeito normativo.
Dessa reunião nasce uma família, direitos e deveres mútuos passam a existir. Essa
decisão, que é exercício de liberdade, tem efeitos totalmente diferentes da decisão
que eu falava antes, a sobre a pessoa com quem eu tomarei o café ao final da tarde.
Mas devemos ir mais adiante. Há alguns anos atrás, no início do século passado, por
exemplo, uma decisão como essa � morar junto com alguém com comunhão de
interesses visando a constituir uma família � apesar de ser igualmente exercício de
liberdade, não possuía qualquer efeito normativo. Disso não decorriam quaisquer
direitos ou deveres para as partes. Só com a conhecida evolução jurisprudencial e
legislativa é que nós tivemos condições de dizer �pois bem, aquela liberdade é real-
mente reconhecida pelo Direito�. Isso é o mesmo que hoje ocorre com as uniões entre
pessoas do mesmo sexo. Hoje ainda se tem dúvidas sobre se essas uniões geram
efeitos normativos. Daqui a dez anos, essas mesmas dúvidas não mais existirão. A
situação é a mesma, a liberdade é a mesma, a intenção das partes é a mesma. Hoje,
contudo, não temos o mesmo reconhecimento normativo do que teremos daqui a dez
anos. Esse é o elemento central do princípio da autonomia privada: o reconhecimen-
to normativo de um ato de liberdade. Um reconhecimento, aliás, qualificado, na
medida em que capaz de constituir efeitos jurídicos.

Pois bem, quando estamos no encontramos no âmbito do Direito das Obriga-
ções essa liberdade se vincula aos destinos econômicos. Dessa forma, pensar na
autonomia privada, para o Direito das Obrigações, começa com a regulação consti-
tucional do domínio econômico. Trata-se pois de uma liberdade econômica
funcionalizada? Sem dúvida. É uma liberdade econômica irrestrita? Não, ela não é
irrestrita. Agora, que existe liberdade econômica e que existe um espaço de proteção
ao indivíduo também não resta dúvida. Esse dado é fundamental quando nós pensa-
mos, por exemplo, na abrangência do artigo 421 e na abrangência da idéia de função
social da liberdade contratual. Por quê? Porque se nós formos abrir a Constituição, já
no artigo 1°, inciso III, nos deparamos com a possibilidade de livre desenvolvimento
da personalidade, que está lá inserto no princípio geral da dignidade da pessoa hu-
mana.

Qual a abrangência disso para o Direito das Obrigações é uma questão ainda
em aberto. De qualquer forma, é inegável que existe um espaço de liberdade e um
espaço de liberdade que necessariamente envolve a atividade econômica. Atividade
econômica esta que está regulada, como todos nós sabemos, no artigo 170 da Consti-
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tuição. Este dispositivo, além de afirmar que essa liberdade é a base da atividade
econômica, estabelece determinados delineamentos e objetivos dessa liberdade. Ou
seja, desde a Constituição temos princípios que já a funcionalizam. É o caso da
função social da propriedade e a proteção ao meio ambiente. Mas esta funcionalização
não significa que não exista autonomia atribuída aos sujeitos de direito privado. As
medidas de cada um desses vetores, a sua exata influência no caso e questões dessa
ordem dependerão de uma série de circunstâncias, que se iniciam com o delineamen-
to geral do ordenamento infraconstitucional.

Pois bem, as afirmações até aqui decorrem de um respeito que temos de ter à
Constituição, e a sua força normativa no âmbito privado. Trata-se de uma metodologia
não muito recente e, de certa forma, ainda contestada. Por isso há questões em
aberto. Mas ainda que estejamos diante de um elevado grau de indeterminação, não
podemos nos esquecer que, quando trabalhamos com princípios jurídicos � e hoje
não se pode mais �viver sem eles� � normas que já foram definidas como �valores
juridicizados�, devemos buscar, no ordenamento, a fonte desses valores, sob pena de
estarmos abandonando a dogmática jurídica. O resultado de uma prática dessas nós
conhecemos: é o rompimento com a idéia de um Estado de Direito. A Constituição é,
portanto, ainda que dotada de grande imprecisão, o locus de que se parte para divisar
os valores que são ou não jurídicos, bem como os limites mais gerais dessa juridicização.

A partir disso, também podemos delinear o importantíssimo princípio da fun-
ção social. Trata-se de pauta relevantíssima e que, não por acaso, foi muito festejada
quando da sanção do Projeto. A partir dela, pode-se chegar a renovações importan-
tes no Direito Obrigacional, estabelecendo-se conexões que, até há pouco, não se
encontravam claras. Contudo, também é verdade que esse princípio, se for mal lido,
pode trazer sérios problemas dogmáticos e econômicos.

Eu não me aventuraria a me alongar no tratamento da função social. Eu li o
programa desse ciclo de palestras e vi que o tema já foi analisado detidamente, pelo
meu querido Professor Luis Renato Ferreira da Silva, cuja reconhecida competência
faz com que complementações sejam aqui desnecessárias. Mas, para dar uma linha
ao tema que me foi proposto, tenho que referir algumas palavras sobre esse princípio.

A idéia de função social parte do pressuposto de que as relações obrigacionais
não são relações-ilha, mas se envolvem, em sua grande maioria, em uma teia de
compostas por outras relações obrigacionais, todas elas, em distintos graus,
interconectadas economicamente. Essa afirmação não é apanhada pela metodologia
obrigacional que estamos acostumados a tratar. Desde os bancos universitários, par-
timos da análise dos problemas que envolvem a relação entre Tício e Caio. Tício vai
ao encontro do Caio e quer comprar uma casa. Assim estamos acostumados a
pensar. A idéia de coletividade de credores e devedores envolvidos em uma mesma
teia de relações econômicas parece que só nos é identificada no estudo da falência,
momento, aliás, terminal, não só da vida da empresa, mas também do curso de
direito. A idéia de que existem conexões entre as relações obrigacionais se apresenta
bastante clara quando analisamos as grandes corporações. Quando falo em grandes
corporações utilizo o sentido sociológico do termo, ou seja, o Estado também é uma
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delas. Pensem vocês nos reflexos, para o Estado, do inadimplemento de um contrato
de obra pública, ou quando se deixa de arrecadar o devido e as conseqüências na
capacidade de investimento e gestão do Estado, assim como os problemas daí decor-
rentes para sociedade como um todo. Pensem nisso conectando o problema à análise
do adimplemento e do inadimplemento. Em alguns casos, processualmente tratados
como uma relação singular, mas que, na verdade, representam um entre vários ou-
tros, temos a possibilidade de seríssimas conseqüências quando visualizada a teia de
relações nas quais esta específica relação se encontra, ainda que a conseqüência
específica do caso individualizado seja de pequena monta. Questões como essas, a
luz da idéia de função social, devem ser trazidas aos autos, como elementos relevan-
tes para a decisão, como, por exemplo, no âmbito de uma tutela antecipada.

Como eu disse, não quero me alongar na análise da função social. Quero só
fazer esse apontamento porque entendo que as grandes corporações se evolvem em
relações que representam um solo fértil para a jurisprudência desenvolver as
virtualidades desse princípio, notadamente no campo dos efeitos práticos dessas rela-
ções. A tarefa também está nas mãos de vocês, Procuradores do Estado, que aca-
bam de receber uma nova arma de defesa. E o desenvolvimento jurisprudencial desse
princípio é importante porque são várias as questões em aberto. Estamos em um
terreno caudaloso, sem exemplos de direito comparado a nos guiar, já que nenhum
outro país regulou a função social dos contratos e, por conseguinte, das obrigações,
do mesmo modo que o fez o nosso novo Código Civil no seu artigo 421.

Ao lado da autonomia privada e da função social temos outros dois princípios
que, como disse antes, podem ser classificados como de �normatividade endógena�,
ou seja, princípios que normatizarão o caso concreto substancialmente a partir das
circunstâncias próprias do caso. São eles a boa-fé objetiva e o equilíbrio.

Posso imaginar que a boa-fé objetiva seja um tema que vocês provavelmente
bem conhecem. Trata-se de matéria desenvolvida, no Direito brasileiro, em grande
medida a partir do Rio Grande do Sul, especialmente a partir da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul que, desde há muito, por notória influência de Clóvis do Couto
e Silva, se dedicou a esse estudo. Por causa disso, nessa seara, aquilo que já nos
parece corriqueiro é tido como revolucionário em outros Estados do Brasil. Mas,
mesmo aqui, a boa-fé objetiva ainda é tema que merece explanações.

A boa-fé objetiva é veiculada, no novo Código Civil, em alguns dispositivos
muito importantes, como o artigo 187, acerca da funcionalização dos direitos subjetivos
ou o artigo 422, sobre os contratos. Cumpre, portanto, melhor delimita-la, iniciando
pela distinção entre boa-fé objetiva e subjetiva.

A boa-fé objetiva é um princípio geral do Direito das Obrigações. É, portanto,
uma norma e não um estado de ânimo de uma dada pessoa. É errôneo falar que
alguém �está de boa-fé objetiva�, mas é correto afirmar que alguém �se conduz
conforme a boa-fé objetiva�. Quando falamos em boa-fé subjetiva, estamos pensan-
do no estado anímico de um sujeito considerado por uma norma. Estamos, assim,
tratando de um elemento de um suporte fático que, juntamente com outros, dará
ensejo a uma conseqüência jurídica. Por exemplo: as benfeitorias.
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As benfeitorias podem ser classificadas como sendo de boa ou de má-fé. Há
uma outra classificação preliminar. As benfeitorias podem ser necessárias, úteis ou
voluptuárias. As duas classificações se intercruzam, de modo que se pode ter uma
benfeitoria útil de má-fé ou uma voluptuária de boa-fé e assim sucessivamente. Se
uma benfeitoria for classificada como de boa-fé, temos como conseqüência jurídica
a possibilidade de oposição da exceção de retenção. Pois bem, como é que iremos
verificar se a benfeitoria em questão pode ser entendida como de boa ou de má-fé?
Para tanto, deveremos analisar o sujeito que é responsável pela realização da benfeitoria.
Nele iremos verificar qual o seu estado de ânimo. Queria ele causar algum tipo de
problema para o proprietário? Tinha ele consciência de que ele não deveria construir
o que quer que fosse naquele terreno, ou isso não lhe passava pela consciência? Em
outras palavras, é a subjetividade, a intenção, o móvel psíquico do sujeito considera-
do pela norma que ditará se alguém se encontra de boa ou de má-fé. Boa ou má-fé
subjetiva, por isso.

Um outro exemplo esclarece também um outro importante ponto. Vejamos a
usucapião. A usucapião ordinária também pressupõe a boa-fé. Nesse caso, o que é
essa boa-fé? É, mais uma vez, um elemento do suporte fático. Se estiverem reunidos
alguns elementos, posse por um determinado tempo, justo título e boa-fé, então a
conseqüência jurídica se realiza: a aquisição da propriedade. Essa boa-fé é, mais
uma vez, um estado de ânimo do sujeito: sabia ele que a propriedade era alheia?
Tinha consciência que o seu �justo título� não reunia as condições necessárias e
suficientes para a aquisição da propriedade? Perguntas como essas se ocupam do
estado de ânimo do sujeito considerado: o do possuidor que intenciona o reconheci-
mento da sua propriedade. Até aqui só foi repetido o que vimos antes no outro
exemplo. Mas como referido, há outro ponto a ser considerado que quero ilustrar por
este exemplo. A conseqüência jurídica não é um efeito natural da boa-fé subjetiva,
mas uma conseqüência decorrente da intervenção do legislador. A boa-fé em questão
não gera, por si só, a aquisição da propriedade. Eu já me encontrei muitas vezes de
boa-fé, mas nunca obtive uma propriedade por isso. Em outras palavras, na boa-fé
subjetiva, os efeitos jurídicos a ela conectados não decorrem da idéia de boa-fé.
Decorrem do legislador que entende que a boa-fé (subjetiva) é um critério para uma
determinada conseqüência.

Não é isso que ocorre quando tratamos de boa-fé objetiva. Esta não é um
estado de ânimo do sujeito, mas uma norma que estabelece um padrão de conduta.
Este padrão de conduta decorre da idéia de boa-fé, mas analisada do ponto de vista
objetivo. Em outras palavras, não interessa o que pensava o sujeito, interessa o modo
como ele se conduziu. E, para saber se ele se conduziu em conformidade com esse
padrão de conduta, deve-se analisar como se conduziria qualquer pessoa que, colo-
cada nas condições do caso concreto, agisse de modo confiável e leal. Quando esse
padrão, objetivo, é esclarecido, voltamos ao caso: agiu a parte conforme este padrão,
ou não?

Poder-se-ia pensar que essas idéias de �lealdade� ou de �confiança� são, por
demais, fluidas. Isso é, em tese, verdadeiro. Contudo, quando verificados os casos
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concretos, esses padrões se tornam muito mais claros. Eu costumo dar como exem-
plo a situação da venda de um automóvel. Quando eu vendo um determinado auto-
móvel, e vamos supor que este automóvel tenha sido batido, imaginemos que a
lateral direita tenha sido bem avariada, devo ou não informar a existência desse
acidente? Até poderíamos aceitar que haja um espaço de dúvida, pois queremos
vender o quanto antes esse carro. Mas se a pergunta for �qual é a conduta leal do
parceiro contratual?� a resposta fica relativamente fácil. É claro que esta é uma
situação muito simples. Claro está que, em casos mais complexos, poderá ser mais
difícil encontrar o padrão. Contudo, essa dificuldade não se chegará ao nível da
impossibilidade, na medida em que, com o tempo, esses padrões de conduta aca-
bam se tornando mais claros e estandardizados. Sendo assim, eu posso identificar se
há ou se não há ou qual seria a conduta conforme a boa-fé.

Pois bem, sabemos como identificamos se alguém agiu em conformidade com
a boa-fé objetiva. Cumpre tratar das suas conseqüências jurídicas.

Ao contrário da boa-fé subjetiva, as conseqüências jurídicas da boa-fé objetiva
decorrem dele mesmo, ou seja são próprias desse princípio. Como se trata de uma
norma, ou de um conjunto de normas se quisermos, a boa-fé objetiva tem de, neces-
sariamente, imputar conseqüências jurídicas. Mas quais são essas conseqüências ju-
rídicas?

Três são elas, fundamentalmente. A primeira dessas eficácias é a modificação
das potências subjetivas das partes, o que eu costumo didaticamente chamar de
�moldagem do vínculo�. A incidência da boa-fé objetiva sobre as relações, especial-
mente sobre as relações duradouras, molda a normatividade que compõe o vínculo �
o conjunto de direitos e deveres das partes entre si � às circunstâncias do caso. Melhor
dizendo: molda-o com base na atuação pretérita das partes e nas expectativas juridi-
camente legítimas que as partes possuem sobre o objeto da relação. Explico com
base em um exemplo.

Suponha-se uma locação para moradia na qual se dispõe que o pagamento
deve ser realizado, todo mês, no domicilio do locador. Depois de algum tempo do
início da relação, o locador passa a buscar o pagamento no domicilio do locatário.
Passam-se cinco anos. Em um determinado dia, o locador não vai ao domicilio do
locatário para receber o pagamento e, por isso, o aluguel resta impago. Pergunta-se:
quem está em mora? O locatário pode consignar o valor do aluguel?

Segundo a boa-fé objetiva, as duas respostas seriam, respectivamente: quem
está em mora é o locador e o locatário pode consignar. Por quê? Porque, muito o
embora o contrato originalmente celebrado rezasse que o local de pagamento era o
domicilio do locador, a conduta do locador durante grande parte da relação contratual,
fez modificar o conteúdo do vínculo, de sorte a alterar o lugar dos pagamentos.
Operou-se aqui a �moldagem� do vínculo às circunstâncias concretas.

Este é, aliás, o conteúdo do artigo 330 do novo Código, que dispõe que �o
pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor rela-
tivamente ao previsto no contrato�. Esse dispositivo � que é novo e que decorre
provavelmente do acolhimento legislativo de uma interpretação jurisprudencial exis-
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tente no Direito brasileiro desde a década de 30 do século passado, segundo a qual a
conduta das partes com relação ao lugar de pagamento em contratos de locação
pode vir a alterá-lo � se fundamenta na boa-fé objetiva.

No âmbito dessa primeira modalidade de conseqüências estão abrangidas
situações nas quais uma característica é comum: a confiança legítima gerada na
outra parte. Se alguém se conduz de uma determinada forma e gera confiança na
outra parte sobre a manutenção dessa conduta, a boa-fé objetiva age, moldando o
vínculo a essa confiança gerada. Isso não significa que a boa-fé gere uma prescrição
não regulada legislativamente, ou uma eventual decadência, ou mesmo não se pode
dizer que tenha havido um acordo tácito, que modifique o vínculo. Significa, isso sim,
que o conjunto de circunstâncias, visualizadas a partir daqueles elementos que eu
comentava com vocês, lealdade e confiança, pode muito bem alterar a normatividade
dos nossos vínculos obrigacionais.

Veja-se que, aqui, a confiança não se confunde com a existência de um �acor-
do tácito�. Se lêssemos o caso acima como uma espécie de acordo tácito, teríamos
sérios problemas. A definição do caso como acordo tácito só geraria a inversão do
ônus da prova, mas não conduziria, necessariamente, a uma modificação do conteú-
do do vínculo. A parte locatária teria o ônus de provar a reiteração da conduta do
locador. Contudo, bastaria a este demonstrar a inexistência de vontade modificativa
sua para que o contrato não se adequasse às circunstâncias concretas. Sem vontade
concludente não há acordo, expresso ou tácito. No que respeita ao artigo 330 e às
outras hipóteses semelhantes, o problema se concentra, pois, na confiança legítima
gerada em uma parte pela outra, independentemente da vontade de cada uma das
partes.

Costumo valer-me de um outro exemplo para demonstrar como a conduta
objetiva, independentemente de sua razão subjetiva � a vontade � faz modificar a
conduta alheia. Trata-se do caso de um professor que, em uma determinada turma,
chega reiteradamente 15 minutos atrasado. Suponha-se que um professor encontre
uma dada turma uma vez por semana. Na primeira semana ele chega 15 minutos
mais tarde. Na segunda também. Na terceira, ele chega igualmente atrasado. Na
quarta semana, o que vamos ter? Os alunos chegarão pontualmente ou por volta de
15 minutos depois? Claro que, na sua maioria, chegarão depois e, aqueles que che-
garem antes já pensarão que poderão usar aqueles 15 minutos para alguma outra
atividade qualquer. Por que isso ocorre? Porque nos pautamos pela confiança que a
conduta alheia propiciou.

Mas sigamos no exemplo. Pergunto: o que determinou essa alteração foi a
vontade das partes? A resposta é igualmente negativa. Veja-se o seguinte: na primeira
semana o professor teve uma reunião, convocada com urgência, pelo diretor da
faculdade. Na segunda, pneu do seu carro furou no caminho para a faculdade. Na
terceira, apesar de ele ter saído de casa muito antes do horário previsto e necessário,
um engarrafamento o deixou preso. Houve vontade do professor? Não. Os atrasos
não decorreram de atos voluntários seus. Mas para a conseqüência (fática) isso não
importa. Os alunos chegarão igualmente atrasados, pois sabem que o professor cos-
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tuma se atrasar.
Mas vejamos uma variante: e se o professor justifica, a cada dia, o problema

que teve e avisa: �caros alunos, eu não costumo me atrasar. Foram situações contra
as quais eu nada pude fazer. Isso não deverá mais acontecer.� Se isso ocorrer, poder-
se-á dizer que houve confiança legítima gerada na parte contrária? Nessa hipótese, a
resposta positiva se faz muito difícil. O que se retira disso, portanto, é que a vontade
não é o vetor que determinará a conduta das partes. É a confiança pautada na
conduta alheia. Se essa confiança não existe ou se ela não é �legítima� � no sentido
de que ela não é capaz de gerar tal confiança na outra parte � então não há moldagem
do vínculo.

Pois bem, em resumo, toda vez que uma determinada conduta estabelece no
parceiro a confiança legítima na manutenção desta conduta, aquele que gera essa
confiança fica adstrito a ela, enquanto essa relação de confiança perdurar.

A segunda eficácia da boa-fé objetiva é o nascimento de deveres anexos ou
laterais.5

Dentro daquela concepção comentada ao início, de que a relação obrigacional
não é mais compreendida como um vínculo de contrariedade entre dois pólos, mas
sim como vinculo de cooperação, entende-se pelo menos desde 1910 que a relação
obrigacional enseja não só deveres de prestação, classificáveis como principais ou
secundários, mas também outros deveres, entendidos como �deveres de conduta�.
Os deveres de prestação, como o próprio nome esclarece, dizem respeito à prestação
que o devedor tem de realizar ao credor. Contudo, nisso não se limitam os deveres
entre as partes. Considerando que as relações obrigacionais não se realizam no mun-
do das idéias, mas sim na vida concreta, é correto afirmar que as partes devem se
comportar de uma determinada forma diante da existência de vínculos. Esse �com-
portar-se de uma determinada forma� relaciona-se, por exemplo, ao respeito ao
patrimônio, ao respeito à pessoa e aos próximos do parceiro obrigacional (família e/
ou trabalhadores), respeito à necessidade de cooperação e respeito à necessidade de
informação e esclarecimento.

Várias são as decorrências jurídicas dessa dada compreensão. Considerando
os nossos limites no dia de hoje, quero apenas deixar claro que, na compreensão de
que afora deveres principais e secundários de prestação, nós temos também deveres
que envolvem a conduta das partes (deveres de proteção, de informação e esclareci-
mento, deveres de cooperação), todos esses deveres fazem parte da noção de
adimplemento, e, por conseguinte, fazem parte também da noção de inadimplemento.
Por via de conseqüência, é maior a abrangência da responsabilidade civil dita
contratual, assim como são maiores as hipóteses que permitem a resolução do con-
trato por inadimplemento.

A compreensão desses deveres laterais também permite distinguir as relações

5 Há no Brasil ainda pouca literatura a respeito dos chamados deveres anexos ou laterais, muito embora sejam
esses deveres, em outros países, há muito conhecidos, como comprova a recente modificação do § 241 do
BGB citada acima. Reporto-me aqui, no tocante a esses deveres, ao que mais detidamente abordei em A boa-
fé e a violação positiva do contrato. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, especialmente p. 75-119.
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entre si, ainda que, do ponto de vista objetivo, sejam iguais. Ocorre que a boa-fé
objetiva, ao imputar deveres de conduta, faz com que algumas condutas sejam per-
mitidas, assim como vedadas. Um exemplo do novo Código esclarece melhor.

No Artigo 313 do novo Código Civil pode-se ler o seguinte: �o credor não é
obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa�.
Esse dispositivo, que aliás quase não foi alterado, representa um princípio do paga-
mento, o chamado princípio da pontualidade: o pagamento deve ser feito tal como
foi fixado, ponto por ponto. Daí o nome �pontualidade�. Pois bem. Aceito o princípio
da pontualidade, será que dele decorre que, ao credor, nunca será obrigatório receber
outra prestação, sobretudo quando a ele mais benéfica?

Por óbvio que o princípio da pontualidade é absolutamente importante, pois
dele decorre a possibilidade de o credor organizar-se. Nesse sentido, não raro uma
prestação até mais valiosa representa prejuízo ao credor. Por exemplo, uma empresa
compra cobre para sua linha de produção de uma determinada liga metálica. Se ela
receber ouro, por mais que ouro seja mais valioso do que o cobre, a liga metálica não
mais poderá ser realizada. O prejuízo para o credor é evidente. No entanto, imagine-
mos uma situação equiparável, mas com objetos distintos. Faço uma reserva em um
hotel para passar um final de semana descansando. Dadas as minhas condições
financeiras, escolho o quarto de qualidade mais simples, apesar de o hotel ser de
bom nível. Contudo, quando chego à recepção, sou informado que, em razão de
uma convenção, não há quarto do nível semelhante ao que eu tinha reservado e que,
por isso, estão me oferecendo um de nível superior, maior, com melhor vista, com
banheira de hidromassagem e pelo mesmo preço. Pode o credor recusar tal prestação
e requerer indenização pela não realização da prestação conforme o previsto? Sem
dúvida que, uma tal atuação, apesar de conforme ao princípio da pontualidade (art.
313), significaria um ato emulativo, um ato contrário à boa-fé objetiva, já que em
desacordo com o dever um dever lateral de conduta, vale dizer, o dever de coopera-
ção.

Se lêssemos o artigo 313 exclusivamente no seu sentido literal, a recusa da
prestação seria conseqüência aceitável. No entanto, quando pressupomos a incidên-
cia da boa-fé objetiva e, por isso, compreendemos a obrigação como resultante de
um conjunto de vínculos que não se destinam exclusivamente a realizar a  prestação,
mas sim a permitir o melhor adimplemento em face das circunstâncias do caso,
então uma tal conduta não teria sentido. Contrária seria ela ao disposto no artigo
187 do novo Código, quando dispõe que é abusivo de direito o ato que é contrário à
boa-fé. Que boa-fé é essa? A boa-fé objetiva.

Um terceiro espaço tradicional de aplicação da boa-fé objetiva é o da interpre-
tação. No tocante a interpretação, todos nós conhecemos a interpretação conforme a
boa-fé subjetiva, segundo a qual sempre pressupomos que as partes, ao se conduzi-
rem, estavam de boa-fé. Trata-se da análise do estado anímico da parte. Nesse
âmbito costuma-se afirmar que a má-fé � que é o contrário da boa-fé subjetiva � não
se presume. Esta é a conhecida interpretação conforme a boa-fé subjetiva. Disso não
se trata aqui.
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A boa-fé objetiva, como eu dizia, é um padrão geral de conduta, pautado
pelas noções de confiança e lealdade no tráfico jurídico. No artigo 113, temos agora
dispositivo sobre a interpretação conforme a boa-fé objetiva. No antigo Código Civil
tínhamos apenas um dispositivo a tratar da interpretação dos atos jurídicos, o famo-
so artigo 85, que se pautava pela intenção das partes. Esse artigo 85 foi parcialmente
reproduzido pelo nosso novo Código, no artigo 112, segundo o qual �nas declarações
de vontade se atenderá mais a intenção nelas consubstanciada do que ao sentido
literal da linguagem�. Por sua vez, no artigo 113, temos agora uma inovação: �os
negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé� � vale dizer, conforme
a boa-fé objetiva � �e os usos do lugar de sua celebração�.

Vejamos o que significa isso. A interpretação relativa à intenção das partes
encontra-se dentro de um âmbito preliminarmente constituído, que é o quadro
interpretativo decorrente da boa-fé objetiva. Assim, quando vamos interpretar um
dado negócio jurídico devemos, inicialmente, constituirmos um quadro dentro da
qual a conduta das partes é pensada nas noções de lealdade e confiança. Esse
quadro estabelece o primeiro passo, dentro do é realizada a primeira interpretação,
partindo-se então, quando estivermos diante de um ato volitivo, para a interpretação
conforme a intenção das partes.

Pois bem, com isso temos as três aplicações da boa-fé objetiva: a moldagem
da normatividade do vínculo independentemente da vontade das partes; a incidência
dos deveres de conduta, chamados de deveres �anexos� ou �laterais�, e a interpreta-
ção conforme seus ditames. E, com base nisso também podemos perceber como a
idéia de cooperação entre as partes é mais descritiva da atual compreensão de rela-
ção obrigacional do que a idéia de um vínculo de oposição entre credor e devedor,
pelo qual esse fica adstrito àquele a uma prestação, simplesmente. Essa noção é
importante também para a compreensão do outro princípio que baseia a regulação
das obrigações no Código de 2002: o princípio do equilíbrio, que alguns autores não
separam da boa-fé objetiva.

Qual seria essa idéia de �equilíbrio�? O princípio do equilíbrio pode ser visualizado
sob dois prismas. O primeiro deles envolve um equilíbrio entre pessoas, ou seja, uma
conseqüência do princípio da igualdade. No âmbito do Direito Privado, esse primeiro
prisma conduz aos regramentos que buscam a igualdade, cujo maior representante é
o Código de Defesa do Consumidor. Mas há também um segundo prisma, segundo o
qual entra em questão o �equilíbrio prestacional�.

O equilíbrio prestacional se relaciona a duas perspectivas de análise, uma
prestação pensada em relação a outra, como ocorre no caso de contratos bilaterais,
e uma prestação pensada em relação ao seu momento histórico. Por exemplo, regra
geral, aquele que se obrigou a 100 deve pagar, no futuro, quando do vencimento, o
equivalente a 100 e não a 150. Sustentado nessa noção, o Código de 2002 trouxe
consigo um conjunto de dispositivos dispersos por seu texto e que não referem a
palavra �equilíbrio�. Estes se iniciam pela lesão, incluída na parte geral, passam pela
revisibilidade dos contratos e pela resolução por onerosidade excessiva, chegando ao
enriquecimento sem causa.
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É exemplo dele o artigo 317, que consigna que, �quando, por motivos
imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o
momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que
assegure, quanto possível, o valor real da prestação�. Esse dispositivo está incluído na
regulação do pagamento, ou seja nas regras gerais sobre obrigações, e não na regulação
específica dos contratos. Por isso, é aplicável a qualquer caso de relação obrigacional,
sendo irrelevante se nascida de contrato, não se ocupando necessariamente do equi-
líbrio entre prestações, mas sim do equilíbrio entre momentos da mesma prestação.

Regras como essas não eram encontradas no Código de 1916. Quando lemos
aquele diploma, constatamos que é a vontade o grande fundamento da normatividade
obrigacional, seja no âmbito dos contratos, seja no âmbito da responsabilidade civil,
cuja base fixava-se na culpa. Hoje, para além da liberdade subjetiva individual que,
como abordamos no início, tem assento constitucional, a normatividade obrigacional
pressupõe também dados objetivos. Disso decorre uma maior possibilidade de revisar
relações, tendo-se por base a idéia de equilíbrio e isso ocorre não só no tocante às
obrigações contratuais, como também às obrigações extracontratuais, como com-
prova o parágrafo único do artigo 9446 .

Pois bem, fixados os contornos desses princípios, podemos passar a algumas
concretizações práticas. Tentarei, considerando o tempo que ainda disponho, me ater
àquelas que me parecem ter uma maior relação com a atividade do Procurador do
Estado. Penso, de qualquer forma, que os contornos gerais são, em um momento
como este � em que o Código muito se assemelha a um colega recém chegado, de
certa forma desconhecido, mas com quem sabemos que iremos trabalhar, lado a
lado, por muito tempo � mais importantes.

O primeiro que quero ressaltar diz respeito ao alargamento da efetividade
concreta das obrigações de fazer e de não fazer, ainda que esse alargamento não
possa ser tido como uma inovação gigantesca. O Código de 2002 prevê uma possibi-
lidade mais ampla de execução extraprocessual das chamadas obrigações de fato.
Dispõem os parágrafos únicos dos artigos 249 e 251, respectivamente: �em caso de
urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou
mandar executar o fato sendo depois ressarcido� e �em caso de urgência, poderá o
credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de ação judicial, sem preju-
ízo do ressarcimento devido�.

No caso da Administração Pública, esses dispositivos têm aplicação mais limi-
tada do que na atividade privada, dado que o poder de polícia normalmente abrange
tais casos e suplanta essas necessidades. Além disso, o direito licitatório normalmente
também estabelece, à Administração, deveres relacionados à outra parte contratan-
te. Contudo, não se pode esquecer a possibilidade de o credor ser o administrado.
Pense-se em uma obra pública, suspensa por algum motivo, e que deixa um buraco
aberto em frente a uma casa ou próximo a uma escola ou a um hospital. Com

6 Art. 944 � A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único � Se houver excessiva despropor-
ção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.
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relação a eles, grande limite será a prova da urgência, prova essa que cabe à parte
credora. A urgência tem de ser entendida sob o prisma dos princípios antes vistos,
sobretudo o da boa-fé e o da função social, sendo sempre necessário ter em mente,
para a caracterização dessa �urgência� a importância concreta do bem jurídico em
questão. Além disso, outro elemento é de observação relevante: ainda que o credor
tenha direito à prestação e tenha urgência quanto ao resultado desta, o direito de
ressarcimento do credor também pressupõe aquela relação de cooperação antes refe-
rida. Dessa forma, não se pode cogitar que o credor contrate, às custas do devedor
moroso, o substituto mais caro para cumprir aquela prestação, devendo respeitar a
curva média do mercado, tal como na escolha de obrigação genérica. Plus, se hou-
ver, não pode ser encargo do devedor.

O segundo dispositivo que quero ressaltar, notadamente em razão de seu pos-
sível impacto arrecadatório, é o artigo 374, que possibilita a compensação de dívidas
tributárias ou, como referido no seu texto, dívidas �fiscais ou parafiscais�. Ainda que
esse artigo tenha sido suspenso por Medida Provisória, é sempre um motivo de preo-
cupação a possibilidade de sua entrada em vigor, na medida em que ele pode causar
prejuízos ao erário estadual se não bem lido.7  A meu juízo, esse dispositivo é
inconstitucional no tocante aos estados e aos municípios, limitando-se às dívidas
tributárias com a União. Por tratar-se de matéria já suspensa por Medida Provisória,
deixo de alongar-me nela, limitando-me a lembrar o problema.

Igualmente, no que pertine às regras gerais das obrigações, encontramos uma
importante alteração relativa à cessão de créditos. Hoje, salvo regramento em senti-
do contrário, a cessão de crédito é permitida. O artigo 286 do novo Código dispõe
que �o credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser à natureza da obriga-
ção, a lei ou a convenção com o devedor...� E, agora, a novidade: �...a cláusula
proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário da boa-fé, se não constar do
instrumento que comprova a obrigação�.

É verdade que, substancialmente, os contratos administrativos são realizados
�intuitu personae�, não sendo possível a subcontratação do todo e tampouco a ces-
são da posição contratual. Isso não significa que haja vedação do crédito decorrente
do contrato administrativo, ou melhor, da prestação já realizada, já medida, etc.. E
isso, é bom lembrar é muitas vezes um passo relevante para que uma empresa que
executa uma obra pública tenha condições de obter dinheiro para continuar na sua
execução, sobretudo em períodos de retração econômica. E esse é um dado fático
que muitas vezes é esquecido e que muitas vezes conduz, a meu juízo, alguns erros
interpretativos no tocante à compreensão dos contratos administrativos. No meu
entender, o artigo 286 possibilita uma maior fluidez no tráfico jurídico, uma maior
fluidez dos créditos, permitindo com isso uma maior mobilidade do ativo. Contudo,
eventualmente essa fluidez pode gerar um perigo à Administração, notadamente se
uma empresa que, após sagrar-se vencedora de uma licitação, encontra-se em difi-

7  A Medida Provisória referida na palestra foi posteriormente convertida em lei, Lei 10.677, de 22 de abril de
2003, tendo sido o referido dispositivo retirado do texto legal.



O direito das obrigações ...

152 - RPGE, Porto Alegre 27(57): 135-156, 2004

culdade financeira e obtém numerário pela garantia de seus recebíveis. O que pode
ocorrer é que a específica obra se torne, de fato, sem financiamento direto, pois a
contraprestação já foi utilizada em outra necessidade mais premente da empresa. Por
isso, sendo, como sou, favorável a essa maior fluidez, penso que a Administração
deva incluir, nos seus editais e nos seus modelos contratuais, cláusulas estabelecendo
as condições pelas quais a cessão de crédito é aceita.

Com relação ao inadimplemento, há outros importantes pontos a serem res-
saltados, haja vista que esse conceito geral se aplica ao Estado tanto nas situações
em que ele se apresenta como credor, quanto naquelas em que ele se faz devedor
inadimplente. É bem verdade que regras específicas sobre o inadimplemento em
relações administrativas são encontráveis na Lei 8.666/93. Contudo, regras sobre
liquidação das obrigações, juros, amplitude dos danos, etc. são decorrentes das con-
cepções gerais, de modo que se encontram no Código Civil.

Inicio com as perdas e danos. Encontramos no artigo 402 do novo Código
uma modificação redacional que pode dar ensejo a discussões. De fato, a redação do
�caput� do dispositivo foi intocavelmente recepcionada, mas o antigo parágrafo úni-
co que lhe seguia foi suprimido. Assim dispõe o artigo 402: �salvo as exceções expres-
samente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que
ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de ganhar�. O seguinte parágra-
fo único, encontrável no antigo artigo 1.059, não foi reintroduzido:  �o devedor,
porém, que não pagou no tempo e forma devidos só responde pelos lucros que foram
ou podiam ser previstos na data da obrigação�.

O conteúdo do parágrafo único era um dado relevante quando da liquidação
dos lucros cessantes. Quanto aos danos emergentes o problema fica claro, na medida
em que é aplicável a chamada �teoria da diferença�. No entanto, no caso dos lucros
cessantes, mesmo com as discussões em torno do conteúdo da regra exsurgente do
parágrafo único do artigo 1.059, tínhamos um parâmetro legal de liquidação, parâmetro
esse que se encontrava na idéia de previsibilidade dos lucros no momento da
contratação. A discussão doutrinária existente era antiga, já tendo sido vivenciada na
França. Travava-se basicamente de esclarecer se o momento a ser visualizado por
aquele que liquida era o da contratação ou o do nascimento da obrigação, já que,
eventualmente, um contrato celebrado hoje pode fazer surgir uma obrigação entre as
partes somente daqui a alguns meses. Os lucros previsíveis são os do momento do
contrato ou são os do nascimento da obrigação, quando, então, o mercado pode ter
se alterado tão fortemente que a previsão dos lucros é completamente outra?

Hoje não há regra legislativa a esse respeito, do que pode decorrer alguma
insegurança, sobretudo quando se tratar de valores expressivos. Parece-me que a
solução se encontra na leitura do artigo 403, segundo o qual: �ainda que a inexecução
resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os
lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto em lei
processual�.

O artigo 403 é dispositivo de capital importância tendo em conta que, a partir
dele, fixa-se a regra geral do nexo causalidade, tanto para responsabilidade civil
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contratual, quanto para responsabilidade civil extracontratual. Como sabemos, cos-
tuma-se distinguir em três as grandes teorias acerca do nexo causal: a teoria da
causalidade adequada, a teoria do dano direto e imediato e a teoria da causalidade
necessária. Em qualquer uma delas, é sempre fundamental que exista o chamado
vínculo de necessariedade entre o dano e a conseqüência jurídica. Em outras pala-
vras, o dano deve ser efeito necessário da causa, afastando-se, portanto, a causa
meramente hipotética. Quer me parecer que, ao não se reproduzir o parágrafo único
do artigo 1.059, o resultado foi um reforço do conteúdo do artigo 403 e do vínculo de
necessariedade. Dessa forma, os lucros cessantes seriam somente aqueles que
efetivamente poderiam decorrer do caso concreto, das condições concretas do credor,
o que o credor poderia ou não poderia, consideradas a sua situação específica, fazer.
Devem ser analisadas as condições do caso concreto, dentro do que ressalta em
importância as condições do credor e o que seria presumível que resultaria daquele
bem objeto da obrigação inadimplida. Penso que os problemas relativos aos lucros
cessantes, agora, devem ser abordos a luz do disposto no artigo 403, suprindo-se a
lacuna deixada.

Ainda no tocante ao inadimplemento cumpre tratar de dois pontos. O primei-
ro deles é a abrangência das perdas e danos, nas quais se encontram referidos os
honorários advocatícios. Tanto no artigo 402 e seguintes, quanto nos dispositivos
acerca da mora, o novo texto faz referência não só àquilo que a parte efetivamente
perdeu e àquilo que deixou de lucrar, como também aos honorários advocatícios.
Como se constata, trata-se de honorários advocatícios incluídos no âmbito da
indenização material, e não da processual, aquela que todos nós estamos acostuma-
dos. As questões que se introduzem são basicamente duas: �quais são esses honorá-
rios?� e �como tais honorários são medidos?�. Vejamos.

Em primeiro lugar, esses honorários são tanto os extraprocessuais, relativos ao
período de cobrança, por exemplo, como os processuais, ou seja, aqueles relativos ao
advogado contratado para a representação em juízo. Após a Lei 8.906/94, Lei do
novo Estatuto da OAB, como sabemos, esses honorários são do advogado e não da
parte, razão pela qual os honorários incluídos nas verbas sucumbenciais não podem
ser deduzidos do montante indenizatório. Exceção há de ser feita: honorários de
sucumbência devidos ao Estado, quando não há lei que destine tal verba aos procu-
radores. O Judiciário tem entendido, em casos relativos à compensação, que os ho-
norários do advogado não se compensam com o devido à outra parte, visto que não
existe equivalência de partes. Contudo, quando o processo envolve o Estado, o juiz
pode compensar, pois a verba sucumbencial é verba pública, destinada ao Estado e
não ao seu procurador, diretamente. Dessa forma, nesses casos, o valor arbitrado a
título de honorários de sucumbência deve ser debitado da parcela indenizatória rela-
tiva a honorários advocatícios, se a jurisprudência passar a entender que, nas hipóte-
ses de atuação de procuradores de entes públicos, incide também a condenação em
honorários do ponto de vista material.

Mais difícil do que isso é estabelecer o montante de honorários a ser incluído
na indenização. Seriam aqueles que foram contratados entre a parte credora e o seu
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advogado ou seriam aqueles arbitrados por um terceiro? Neste caso, em que base?
Além disso, se houver cláusula contratual que estabeleça o montante de honorários a
ser pago a título indenizatório em caso de inadimplemento, esta cláusula é válida?

Entendo que seriam defensáveis as duas correntes: os honorários devidos são
os efetivamente contratados e os honorários devidos são apenas os arbitrados por um
terceiro. Inclino-me, no entanto, pela última. Ocorre que, quando liquidamos os da-
nos, devemos atribuir ao devedor exclusivamente aqueles que decorrem do ato que
ele deu causa. Se alguém atingiu culposamente o automóvel alheio (tornando-se, por
isso, devedor), nasce o dever de indenizar. Se, após, o devedor não leva o automóvel
ao conserto por vários meses, deixando-o ao relento e, por isso, o automóvel resta
mais danificado ainda, sobre esse plus o devedor não obrigação. A razão é simples:
quem deu causa direta ao dano não foi o devedor, muito embora tenha sido o
causador indireto. Raciocínio analógico, penso, deve ser aplicado aqui. Se o devedor
é inadimplente, a escolha do advogado � se melhor ou pior, se mais caro ou mais
barato � depende da parte, e não do devedor. Se admitíssemos que o dever de
indenizar compusesse necessariamente os honorários contratados, poderíamos ter
não só fraudes, com vários contratos de �gaveta�. Teríamos também a possibilidade
de agravamento da posição do devedor por ato unilateral do credor, o que me parece
contrário ao nosso ordenamento jurídico. Por isso, entendo que os honorários deverão
ser arbitrados, levando-se em conta uma média e tendo-se por base o princípio do
equilíbrio antes referido.

Por sua vez, entendo totalmente viável a inclusão contratual de cláusulas que
preestabeleçam o valor de honorários devidos em caso de inadimplemento. Cláusula
como esta nada mais é do que uma cláusula penal específica, não vedada pelo nosso
ordenamento. O que deve ser fruto de observação é a validade de uma tal cláusula,
o que só pode ser visualizado no caso concreto. É no âmbito do caso que se verificará
se a hipótese diz respeito à relação de consumo ou não e se há limite para cláusula
penal. É no caso concreto que se verificará se o percentual eventualmente arbitrado
é exagerado, em comparação com o montante de inadimplemento, etc. Será o caso
que dará o parâmetro, a servir para a invalidação ou revisão da cláusula. De qual-
quer forma, uma tal cláusula deve ser analisada como cláusula penal, incidindo nela
o regramento geral desta.

Outro conjunto de dispositivos rigorosamente importantes em matéria
indenizatória diz respeito aos juros. Os juros interessam a todos nós, mas substancial-
mente à atividade de Procurador, dado que o tema é freqüentemente matéria de
debate judicial, especialmente no processo de execução.

Como sabemos, possuímos temos quatro grandes classificações importantes
para o regramento dos juros. Os juros podem ser classificados como legais ou conven-
cionais, assim como moratórios ou compensatórios. No Direito Brasileiro, os juros
moratórios são regulados como juros legais. No novo Código Civil temos dois dispo-
sitivos importantes nessa matéria. São eles: o artigo 406, a respeito dos juros legais
(juros moratórios) e o artigo 591, a respeito dos juros compensatórios, regulados a
propósito do contrato de mútuo.
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Nos dias de hoje, sobretudo como efeito da nossa convivência com elevadíssimas
taxas de juros, há uma profunda divergência jurisprudencial acerca da abrangência
desses juros e o nosso novo Código se insere nesse divergência. O artigo 406 dispõe
que, �quando os juros moratórios não forem convencionados ou o forem sem taxa
estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a
taxa que estiver e vigor para mora do pagamento de impostos devidos a Fazenda
Nacional�. Em outras palavras, a taxa de juros hoje aplicável, conforme o sentido
literal do dispositivo, seria a SELIC, aliás, hoje bastante elevada. A SELIC, no entan-
to, como se sabe, vem sendo matéria de acesos debates no Superior Tribunal de
Justiça, com decisões aceitando a SELIC e outras a rejeitando como taxa aplicável
para o pagamento de dívidas tributárias federais. A Primeira Turma tem uma posi-
ção, a segunda turma do STJ tem outra. A primeira turma do STJ aceita, em geral,
a taxa SELIC a partir de primeiro de janeiro de 1996, em razão da entrada em vigor
da Lei 9.250/95, determinando a SELIC como base da taxa de juros de mora devi-
dos à Fazenda Nacional. Por sua vez, por influência do Min. Franciulli Netto, a Segun-
da Turma tem posicionamento diverso, não aceitando unanimemente a SELIC. O
fato de não ser aceita nos casos de tributos federais faz com que, por conseguinte,
esta taxa também não possa ser aceita para regular os juros civis, haja vista a cone-
xão estabelecida pela lei.

Do ponto de vista do Min. Franciulli Netto, os problemas verificáveis são fun-
damentalmente dois. O primeiro é a inexistência de uma lei que estabelecesse critéri-
os para a fixação da SELIC. No seu entender, falta-nos lei que disponha sobre o
método de cálculo da taxa, sob pena de ficarmos diante de ilegal arbítrio da Adminis-
tração, de entes infralegais, de normatividade infralegal, etc.. Além disso, também no
seu entender, a SELIC dá vazão a anatocismo, o que segue sendo vedado, generica-
mente. Como se sabe, casos há em que o anatocismo é aceito, quando decorrente de
previsão legal. O problema do anatocismo é que ele causa uma dívida que é, em si
mesma, remuneratória. Em matéria tributária, uma dívida com tais características
ofende os fins gerais desse ramo do direito.

Parece-me que a ausência de disposição legal foi superada a partir de 1995,
quando se estabeleceram, legalmente, os parâmetros da incidência da SELIC. Por
sua vez, o problema relacionado à SELIC parece-me, por ora, realmente insolúvel. E
isso por dois motivos. O primeiro se relaciona ao disposto no artigo 591. Este, ao
dispor sobre juros compensatórios, fixa a possibilidade de anatocismo ou de capitali-
zação exclusivamente a partir de um ano. Segundo sua redação: �destinando-se o
mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução,
não poderão exceder a taxa a que se refere o artigo 406, permitida a capitalização
anual�. Portanto, capitalização menor do que anual, salvo exceção legal, não se faz
possível, ao menos nos juros compensatórios. No entanto, entendo não revogada, no
seu todo, a Lei da Usura, que expressamente também proíbe a capitalização, salvo a
anual. Por essa razão, parece-me que de fato a taxa SELIC tem problemas suficien-
tes para não poder ser admitida como a taxa de juros a ser aplicada pelo Direito
Brasileiro.
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Qual seria então a taxa aplicável? Seria a taxa prevista no art. 161, § 1o., do
CTN, de 1% ao mês.8   Aliás, foi a interpretação acolhida nas Jornadas de Direito
Civil, cujos enunciados � conclusões de juízes, promotores e professores convidados
pelo STJ para, em Brasília, interpretar o novo Código - foram publicados pelo Con-
selho da Justiça Federal.9

Ainda no que toca ao Código Civil, outro problema há em relação a SELIC.
Esta compreende juros e correção monetária. Quando falamos em indenização, igual-
mente incide a correção monetária. Portanto, se aceita a SELIC, de duas, uma: ou
interpretamos que juros e correção monetária já são incorporados à SELIC, de modo
que não se pode calcular a correção monetária novamente; ou interpretamos que, da
SELIC, por incluir parcela relativa à correção monetária, deve ser retirado o percentual
exclusivo de juros que ela incorpora. A segunda alternativa é pouco operacional.
Nada obstante, é a única aceitável nos casos em que as partes já fixam, previamente,
o índice que regulará a correção monetária das suas obrigações. Também pela razão
da operabilidade, entendo que a melhor solução é a admissão da taxa de juros
supletiva afirmada pelo CTN, de 1% ao mês.

Nós temos várias outras modificações importantes para a Administração, mas,
como eu dizia antes, o tempo que limita essa palestra, será o mesmo tempo que
acabará dando as respostas às perguntas que hoje surgem. Limito-me, assim, a
referir que o novo Código trouxe modificações relativas à cláusula penal, tema que
deixo de tratar por já se encontrar regulada pela Lei 8.666/93, e, também, modifica-
ções relativas aos vícios redibitórios e à garantia pelas construções, matérias que,
porém demandariam alguns minutos que não mais disponho. Penso que, em um dia
como hoje, quando tenho a chance de rever amigos e colegas, seria injusto iniciar
inimizades, o que inevitavelmente ocorreria se eu me estendesse. Por isso, ponho-me
a disposição para qualquer complementação posterior, hoje ou em outra oportunida-
de.

E, novamente, pela alegria e satisfação que o convite me trouxe, agradeço à
Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado.

8  Art. 161, § 1o. � Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados a taxa de 1% ao
mês.
9  Tais enunciados encontram-se disponíveis em www.cjf.gov.br.


