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O Código Brasileiro de Defesa do Consumidor é prova 
evidente de que não se pode aceitar o contrato da maneira 
como antes era consagrado, regido pelo modelo estanque 
da autonomia da vontade e de sua consequente força 
obrigatória (pacta sunt servanda).  
 
A sociedade mudou, eis que vivemos sob o domínio do 
capital, e com isso deve-se modificar o modo de se ver e se 
analisar os pactos, sobretudo os contratos de consumo. 
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Como já pronunciado em sede de recurso ao Superior 
Tribunal de Justiça, o Código Consumerista representa forte 
mitigação dessa obrigatoriedade da convenção, mormente 
nas hipóteses em que o negócio jurídico celebrado encerra 
uma situação de injustiça.  
 
(STJ – AgRg no REsp 767.771/RS – Quarta Turma – Rel. 
Min. JorgeScartezzini – j. 05.09.2006 – DJ 20.11.2006, p. 
325). 
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Em prol dessa relativização do pacta sunt servanda, o 

Código do Consumidor traz como princípio fundamental, 

embora implícito, a função social dos contratos, conceito 

básico para a própria concepção do negócio de consumo. O 

objetivo principal da função social dos contratos é tentar 

equilibrar uma situação que sempre foi díspar, em que o 

consumidor sempre foi vítima das abusividades da outra 

parte da relação de consumo.  
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Nesse sentido, Ada Pellegrini Grinover e Antônio Herman de 

Vasconcellos e Benjamin apontam que: 
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“A sociedade de consumo, ao contrário do que se imagina, 
não trouxe apenas benefícios para seus atores. Muito ao 
revés, em certos casos, a posição do consumidor, dentro 
deste modelo, piorou em vez de melhorar. Se antes 
fornecedor e consumidor encontravam-se em situação de 
relativo equilíbrio de poder e barganha (até porque se 
conheciam), agora é o fornecedor que, inegavelmente, 
assume a posição de força na relação de consumo e que, 
por isso mesmo, ‘dita as regras’. 
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E o direito não pode ficar alheio a tal fenômeno. O mercado, 
por sua vez, não apresenta, em si mesmo, mecanismos 
eficientes para superar tal vulnerabilidade do consumidor. 
Nem mesmo para mitigá-la. Logo, imprescindível a 
intervenção do Estado nas suas três esferas: o Legislativo 
formulando as normas jurídicas de consumo; o Executivo, 
implementando-as; e o Judiciário, dirimindo os conflitos 
decorrentes dos esforços de formulação e de 
implementação”. 
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Como outrora foi destacado em outras obras, a função 

social dos contratos constitui um principio contratual de 

ordem pública – conforme consta do art. 2.035, parágrafo 

único, do CC/2002 –, pelo qual o contrato deve ser, 

necessariamente, interpretado e visualizado de acordo com 

o contexto da sociedade. 
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Trata-se de um princípio expresso na codificação geral 

privada, ao enunciar o seu art. 421 que a liberdade de 

contratar será exercida em razão e nos limites da função 

social dos contratos.  

 

O sentido do último comando é o de que a finalidade 

coletiva dos negócios representa clara limitação ao exercício 

da autonomia privada no campo contratual. 
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No âmbito do Código de Defesa do Consumidor, a função 

social do contrato deve ser reconhecida como princípio 

implícito, como bem observam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria 

de Andrade Nery, ao lecionarem que a revisão do contrato 

de consumo tem como fundamentos as cláusulas gerais da 

função social do contrato e da boa-fé objetiva, fundadas nas 

teorias da base do negócio (Larenz) e da culpa in 

contrahendo (Ihering). 
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Do ponto de vista prático, a função social do contrato 
constitui um regramento que tem tanto uma eficácia 
interna (entre as partes contratantes) quanto uma eficácia 
externa (para além das partes contratantes).  
 
Essa dupla eficácia do princípio foi reconhecida quando das 
Jornadas de Direito Civil, promovidas pelo Conselho da 
Justiça Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Como 
não poderia ser diferente, tais conclusões têm plena 
aplicação na órbita dos contratos de consumo. 
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Ora, se os contratos civis estão submetidos a tais 
premissas, o que dizer, então, dos contratos de consumo? 
No último plano, a eficiência do princípio se justifica ainda 
mais, pois, como bem leciona Claudia Lima Marques, o CDC 
é uma lei de função social, que traz “como consequência 
modificações profundas nas relações juridicamente 
relevantes na sociedade, em especial quando esta lei, 
como o CDC, introduz um rol de direitos (…). No caso do 
CDC, esta lei de função social intervém de maneira 
imperativa em relações jurídicas de direito privado, antes 
dominadas pela idade de autonomia da vontade”. 
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Sobre a eficácia externa do princípio, quando da I Jornada 
de Direito Civil, do ano de 2002, aprovou-se o Enunciado n. 
21, estabelecendo-se que a função social do contrato 
representa uma exceção ao princípio da relatividade dos 
efeitos do contrato, possibilitando a tutela externa do 
crédito, ou seja, a eficácia do contrato perante terceiros.34 
Como exemplo dessa aplicação, a jurisprudência do STJ 
vinha entendendo que a vítima de um acidente de trânsito 
poderia demandar diretamente a seguradora do culpado, 
mesmo não havendo uma relação contratual de fato entre 
eles. Vejamos um desses acórdãos: 
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“Processual civil. Recurso especial. Prequestionamento. 
Acidente de trânsito. Culpa do segurado. Ação indenizatória. 
Terceiro prejudicado. Seguradora. Legitimidade passiva ad 
causam. Ônus da sucumbência. Sucumbência recíproca. 
Carece de prequestionamento o recurso especial acerca de 
tema não debatido no acórdão recorrido. A ação 
indenizatória de danos materiais, advindos do 
atropelamento e morte causados por segurado, pode ser 
ajuizada diretamente contra a seguradora, que tem 
responsabilidade por força da apólice securitária e não por 
ter agido com culpa no acidente. 
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Os ônus da sucumbência devem ser proporcionalmente 

distribuídos entre as partes, no caso de sucumbência 

recíproca. Recurso provido na parte em que conhecido” 

 

(STJ – REsp 444.716/BA – Terceira Turma – Rel. Min. Nancy 

Andrighi – j. 11.05.2004 – DJ 31.05.2004, p. 300). 
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A decisão transcrita reconhece em seu bojo que a função 
social dos contratos está estribada no princípio da 
solidariedade social, retirado do art. 3º, inc. I, da 
Constituição Federal de 1988. Com isso, ampliam-se as 
responsabilidades, o que gera o dever de reparar por parte 
da seguradora, mesmo não tendo um contrato assinado e 
firmado formalmente com a vítima do acidente. De fato, 
esse entendimento anterior do Superior Tribunal de Justiça 
representava um grande avanço em matéria de ampliação 
dos efeitos contratuais. 
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Porém, infelizmente, a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça acabou por rever esse seu entendimento anterior, 

passando a concluir que a vítima não pode ingressar com 

ação apenas e diretamente contra a seguradora do culpado, 

mas somente contra ambos. Vejamos os principais trechos 

de uma das publicações constantes do Informativo n. 490 

daquela Corte: “Recurso repetitivo. Seguro de 

responsabilidade civil. 
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Ajuizamento direto exclusivamente contra a seguradora. A 
Seção firmou o entendimento de que descabe ação do 
terceiro prejudicado ajuizada, direta e exclusivamente, em 
face da seguradora do apontado causador do dano, porque, 
no seguro de responsabilidade civil facultativo, a obrigação 
da seguradora de ressarcir os danos sofridos por terceiros 
pressupõe a responsabilidade civil do segurado, a qual, de 
regra, não poderá ser reconhecida em demanda na qual 
este não interveio, sob pena de vulneração do devido 
processo legal e da ampla defesa. 
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Esse posicionamento fundamenta-se no fato de 
o seguro de responsabilidade civil facultativa ter por 
finalidade neutralizar a obrigação do segurado em indenizar 
danos causados a terceiros nos limites dos valores 
contratados, após a obrigatória verificação da 
responsabilidade civil do segurado no sinistro. Em 
outras palavras, a obrigação da seguradora está sujeita à 
condição suspensiva que não se implementa pelo simples 
fato de ter ocorrido o sinistro, mas somente pela verificação 
da eventual obrigação civil do segurado. 
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Isso porque o seguro de responsabilidade civil facultativo 
não é espécie de estipulação a favor de terceiro alheio ao 
negócio, ou seja, quem sofre o prejuízo não é beneficiário 
do negócio, mas sim o causador do dano. Acrescente-se, 
ainda, que o ajuizamento direto exclusivamente contra 
a seguradora ofende os princípios do contraditório e da 
ampla defesa, pois a ré não teria como defender-se dos 
fatos expostos na inicial, especialmente da descrição do 
sinistro. (…)”  
 
(STJ – REsp 962.230/RS – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – j. 
08.02.2012). 
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A conclusão revisada causa estranheza, eis que, presente a 

solidariedade, a vítima pode escolher contra quem 

demandar, nos termos da opção de demanda reconhecida 

pelo art. 275 do CC. Ademais, a nova posição acaba 

representando um retrocesso em relação ao entendimento 

anterior na perspectiva da função social do contrato e da 

solidariedade social que deve guiar todas as relações 

negociais.  
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A demonstrar a discordância de parte da doutrina em 

relação a tal mudança de posição do STJ, na VI Jornada 

de Direito Civil (2013) aprovou-se o seguinte enunciado: “o 

seguro de responsabilidade civil facultativo garante dois 

interesses, o do segurado contra os efeitos patrimoniais da 

imputação de responsabilidade e o da vítima à indenização, 

ambos destinatários da garantia, com pretensão própria e 

independente contra a seguradora” (Enunciado n. 544). 
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De toda forma, essa discordância da doutrina 

definitivamente não convenceu o Superior Tribunal de 

Justiça que, em 2015, editou a Súmula 529, expressando 

que “No seguro de responsabilidade civil facultativo, não 

cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta 

e exclusivamente em face da seguradora do apontado 

causador do dano”. 
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A respeito da eficácia interna da função social do contrato, 

com aplicação entre as partes, está ela prevista no 

Enunciado n. 360, da IV Jornada de Direito Civil, proposto 

pelo autor desta obra.  

 

No âmbito da Lei 8.078/1990, tal irradiação pode ser 

retirada de vários dispositivos. 
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De início, fica claro que o princípio da função social, em 

termos de sua eficácia entre as partes, é retirado da 

interpretação contratual mais benéfica ao consumidor, 

conforme regra do art. 47 do CDC.35 Nota-se que um dos 

impactos do princípio em questão é justamente proteger a 

parte vulnerável da relação negocial, o que pode ser 

retirado da norma e de outras da Lei de Consumo. 
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Do mesmo modo sintonizado com o princípio da função 

social do contrato, não se pode afastar a relevância do art. 

51 do CDC para a nova visualização dos pactos e avenças 

celebrados sob a sua égide. Ora, quando o Código 

Consumerista reconhece a possibilidade de uma cláusula 

considerada abusiva declarar a nulidade de um negócio, 

está totalmente antenado com a intervenção estatal nos 

contratos e com aquilo que se espera de um direito 

contemporâneo mais justo e equilibrado. 
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Isso é reconhecido pela obra de Claudia Lima Marques, 
Herman Benjamin e Bruno Miragem, no sentido de que “O 
Código de Defesa do Consumidor inova consideravelmente o 
espírito do direito das obrigações, e relativo à máxima pacta 
sunt servanda. A nova lei vai reduzir o espaço antes 
reservado para a autonomia da vontade proibindo que se 
pactuem determinadas cláusulas, vai impor normas 
imperativas, que visam proteger o consumidor, 
reequilibrando o contrato, garantindo as legítimas 
expectativas que depositou no vínculo contratual”. 
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Na verdade, observa-se que a primeira tentativa relevante 

de trazer ao nosso sistema o princípio da função social dos 

contratos ocorreu com a promulgação da Lei 8.078/1990. 

Com o Código Civil de 2002, ocorreu uma ampliação do uso 

de tal regramento, inicialmente pelas previsões expressas 

que constam dos seus arts. 421 e 2.035, parágrafo único, 

bem como de outros dispositivos legais específicos. 
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Ato contínuo de estudo da eficácia interna do princípio, 

conforme antes exposto e com base na melhor doutrina, a 

função social dos contratos na órbita de consumo tem 

relação simbiótica com a manutenção do equilíbrio dos 

contratos, com a equidade contratual e com a plena 

possibilidade de revisão dos negócios. Como já pronunciado 

em sede jurisprudencial, “o juiz da equidade deve buscar a 

Justiça comutativa, analisando a qualidade do 

consentimento.  
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Quando evidenciada a desvantagem do consumidor, 

ocasionada pelo desequilíbrio contratual gerado pelo abuso 

do poder econômico, restando, assim, ferido o princípio da 

equidade contratual, deve ele receber uma proteção 

compensatória.  
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Uma disposição legal não pode ser utilizada para eximir de 

responsabilidade o contratante que age com notória má-fé 

em detrimento da coletividade, pois a ninguém é permitido 

valer-se da lei ou de exceção prevista em lei para obtenção 

de benefício próprio quando este vier em prejuízo de 

outrem”  

 

(STJ – Resp 436.853/DF – Terceira Turma – Rel. Min. Nancy 

Andrighi – j. 04.05.2006 – DJ 27.11.2006, p. 273). 
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O Código de Defesa do Consumidor inseriu a regra de que 
mesmo uma simples onerosidade excessiva ao consumidor, 
decorrente de fato superveniente, poderá ensejar a 
chamada revisão contratual (art. 6º, inc. V). Nesse 
contexto, deve-se entender que o papel da função social do 
contrato está intimamente ligado ao ponto de equilíbrio que 
o negócio jurídico celebrado deve atingir e manter. Dessa 
forma, um contrato que traz uma onerosidade excessiva a 
uma das partes – considerada vulnerável – não está 
cumprindo o seu papel sociológico, necessitando de revisão 
pelo órgão judicante. 
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O tema ainda será aprofundado no capítulo referente à 
proteção contratual, cabendo, no presente tópico, 
estabelecer apenas a conexão com o regramento em 
análise. 

 
Por fim, é preciso conectar a eficácia interna da função 
social dos contratos com a conservação dos negócios 
jurídicos, encarando-se a extinção do negócio como a 
última medida, a ultima ratio. No campo doutrinário, tal 
relação foi reconhecida pelo Enunciado n. 22 do Conselho 
da Justiça Federal, aprovado na I Jornada de Direito Civil, in 
verbis:  
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“a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo 
Código Civil, constitui cláusula geral, que reforça o princípio 
de conservação do contrato, assegurando trocas úteis e 
justas”. No mesmo sentido, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de 
Andrade Nery apontam a conservação do contrato e do 
negócio jurídico como um dos regramentos básicos da Lei 
8.078/1990, eis que “sempre que possível interpreta-se o 
contrato de consumo de modo a fazer com que suas 
cláusulas tenham aplicação, extraindo-se delas um máximo 
de utilidade”. 
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Como exemplo concreto dessa tendência de conservação, 
cite-se a teoria do adimplemento substancial (substancial 
performance), amplamente admitida pela doutrina e pela 
jurisprudência. Conforme o Enunciado n. 361, aprovado na 
IV Jornada de Direito Civil: “O adimplemento substancial 
decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer 
preponderar a função social do contrato e o princípio da 
boa-fé objetiva, balizando a aplicação do art. 475”. São 
autores do enunciado os juristas Jones Figueirêdo Alves e 
Eduardo Bussatta, que têm trabalhos de referência sobre o 
instituto. 
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Pela teoria do adimplemento substancial, em hipóteses em 
que a obrigação tiver sido quase toda cumprida, sendo a 
mora insignificante, não caberá a extinção do negócio, mas 
apenas outros efeitos jurídicos, visando sempre à 
manutenção da avença.  
 
A jurisprudência superior tem aplicado a teoria em casos de 
mora de pouca relevância em contratos de financiamento: 
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“Agravo regimental. Venda com reserva de domínio. Busca 
e apreensão. Indeferimento. Adimplemento substancial do 
contrato. Comprovação. Reexame de prova. Súmula 7/STJ. 
1. Tendo o decisum do Tribunal de origem reconhecido o 
não cabimento da busca e apreensão em razão do 
adimplemento substancial do contrato, a apreciação da 
controvérsia importa em reexame do conjunto probatório 
dos autos, razão por que não pode ser conhecida em sede 
de recurso especial, ut Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental 
não provido” (STJ – Ag. Rg. 607.406/RS – Quarta Turma – 
Rel. Min. Fernando Gonçalves – j. 09.11.2004 – DJ 
29.11.2004, p. 346). 
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“Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Deferimento 
liminar. Adimplemento substancial. Não viola a lei a decisão 
que indefere o pedido liminar de busca e apreensão 
considerando o pequeno valor da dívida em relação ao valor 
do bem e o fato de que este é essencial à atividade da 
devedora. Recurso não conhecido”   
 
(STJ – REsp 469.577/SC – Quarta Turma – Rel. Min. Ruy 
Rosado de Aguiar – j. 25.03.2003 – DJ 05.05.2003, p. 310 – 
RNDJ 43/122). 

 
 



Princípios Gerais 

 
 
 

Nos dois casos, tanto na venda com reserva de domínio 

quanto na alienação fiduciária em garantia (discute-se se é 

contrato ou direito real), foi afastada a busca e apreensão 

da coisa com a consequente resolução do contrato, pois a 

parte havia cumprido o negócio jurídico substancialmente. 

Quanto a esse cumprimento relevante, deve ser analisado 

casuisticamente, tendo em vista a finalidade econômico-

social do contrato e da obrigação. 
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Aliás, como têm pontuado doutrina e jurisprudência 
italianas, a análise do adimplemento substancial passa por 
dois filtros.  
 
O primeiro deles é objetivo, a partir da medida econômica 
do descumprimento, dentro da relação jurídica existente 
entre os envolvidos.  
 
O segundo é subjetivo, sob o foco dos comportamentos das 
partes no processo contratual. 
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Acreditamos que tais parâmetros também possam ser 
perfeitamente utilizados nos casos brasileiros, 
incrementando a sua aplicação em nosso País.  
 
Vale lembrar que no Código Civil Italiano há previsão 
expressa sobre o adimplemento substancial, no seu art. 
1.455, segundo o qual o contrato não será resolvido se o 
inadimplemento de uma das partes tiver escassa 
importância, levando-se em conta o interesse da outra 
parte. 
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Em suma, para a caracterização do adimplemento 
substancial, entram em cena fatores quantitativos e 
qualitativos, conforme o preciso enunciado aprovado na VII 
Jornada de Direito Civil, de 2015:  
 
“para a caracterização do adimplemento substancial (tal 
qual reconhecido pelo Enunciado n. 361 da IV Jornada de 
Direito Civil – CJF), leva-se em conta tanto aspectos 
quantitativos quanto qualitativos” (Enunciado n. 586). 
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Como outro exemplo relativo à interação entre conservação 

negocial e função social do contrato, vale citar recente e 

correto acórdão do Superior Tribunal de Justiça, publicado 

no seu Informativo n. 569, que diz respeito à chamada 

exceção da ruína. 
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Nos termos do aresto, que citam as lições Cláudia Lima 
Marques e Bruno Miragem, “os empregados demitidos sem 
justa causa e os aposentados que contribuíram para plano 
de saúde coletivo empresarial que tenha sido extinto não 
têm direito de serem mantidos nesse plano se o estipulante 
(ex-empregador) e a operadora redesenharam o sistema 
estabelecendo um novo plano de saúde coletivo a fim de 
evitar o seu colapso (exceção da ruína) ante prejuízos 
crescentes, desde que tenham sido asseguradas aos 
inativos as mesmas condições de cobertura assistencial 
proporcionadas aos empregados ativos (…). 
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De fato, pela exceção da ruína – instituto que, conforme 
definição doutrinária, representa a circunstância liberatória 
decorrente da ‘situação de ruína em que o devedor poderia 
incorrer, caso a execução do contrato, atingida por 
alterações fáticas, não fosse sustida’-, o vínculo contratual 
original pode sofrer ação liberatória e adaptadora às novas 
circunstâncias da realidade, com a finalidade de manter a 
relação jurídica sem a quebra do sistema, sendo 
imprescindível a cooperação mútua para modificar o 
contrato do modo menos danoso às partes. 
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É por isso que, nos contratos cativos de longa duração, 
também chamados de relacionais, baseados na confiança, o 
rigorismo e a perenidade do vínculo existente entre as 
partes podem sofrer, excepcionalmente, algumas 
flexibilizações, a fim de evitar a ruína do sistema e da 
empresa, devendo ser respeitados, em qualquer caso, a 
boa-fé, que é bilateral, e os deveres de lealdade, de 
solidariedade (interna e externa) e de cooperação 
recíprocos. (…). 
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Cumpre destacar, também, que a função social e a 
solidariedade nos planos de saúde coletivos assumem 
grande relevo, tendo em vista o mutualismo existente, 
caracterizador de um pacto tácito entre as diversas 
gerações de empregados passados, atuais e futuros 
(solidariedade Inter geracional), trazendo o dever 
de todos para a viabilização do próprio contrato de 
assistência médica. Desse modo, na hipótese em apreço, 
não há como preservar indefinidamente a sistemática 
contratual original se verificada a exceção de ruína”  
(STJ – REsp 1.479.420/SP – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas 
Cueva – j. 1º.9.2015, DJe 11.9.2015). 
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Feitas tais considerações, por todo o exposto até aqui, o 
contrato deve ser, regra geral, mantido e conservado, sendo 
admitida a sua resolução ou revisão somente quando 
estiver presente uma situação desfavorável ao consumidor, 
com repercussões no mundo fático, de modo a tornar 
insuportável a manutenção do seu relacionamento negocial. 
Tem-se, na espécie, um princípio diferente do princípio da 
força obrigatória do contrato previsto no Direito Civil 
clássico (pacta sunt servanda), mas a regra continua sendo 
de manutenção da autonomia privada exposta pelas partes 
no momento da celebração da avença. 
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De toda sorte, a manutenção do negócio, com sua concreta 
correção ou revisão, acaba representando uma espécie de 
punição para a parte que impôs o 2.8. desequilíbrio ou a 
situação de injustiça ao consumidor. 

 
 
O sentido da conservação contratual pode ser retirado do 
art. 51, § 2º, da Lei 8.078/1990, que estabelece a vedação 
de nulidade automática de todo o negócio, pela presença de 
uma cláusula abusiva. 
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Enuncia tal comando que “a nulidade de uma 
cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto 
quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, 
decorrer um ônus excessivo a qualquer das partes”. Para a 
manutenção do negócio, devem-se buscar formas de 
integração, decretando-se a nulidade da cláusula 
desproporcional, mas mantendo-se todo o resto do negócio 
jurídico. Trata-se de aplicação, na ótica consumerista, da 
antiga máxima segundo a qual a parte inútil do negócio não 
prejudica, em regra, a sua parte útil (utile per inutile 
non vitiatur) 
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Encerrando o presente tópico, percebe-se que o Código de 
Defesa do Consumidor valoriza sobremaneira, naquilo que 
for possível, a vontade anteriormente manifestada, visando 
a sua manutenção diante de uma confiança depositada, o 
que liga o princípio da conservação contratual à boa-fé 
objetiva. Como o intuito é o aproveitamento do negócio 
jurídico, diante da sua importância para a sociedade, a 
conservação também possui um traço que a relaciona com o 
princípio da função social dos contratos, o que parece ser a 
melhor opção principio lógica. 
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