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   Vem-se tornando tradição, no Fórum José Sollero, o convite a 

um não-especialista para que fale aos especialistas em Direito do seguro. 

 

   No último Fórum, realizado em novembro de 2002, coube essa 

tarefa ao Prof. Miguel Reale Júnior, em cuja brilhante exposição temerária-

mente me inspiro. Na verdade, retomando-a a partir de seu fecho, tento 

desenhar o cenário jurídico em que se inscreve o seguro de responsa-

bilidade civil, no qual ressalta, de início, a disciplina da responsabilidade 

civil. 

 

   Foi como sempre feliz o dr. Ernesto Tzirulnik quando, em 

mais de um lugar, aludiu à intensa e radical transformação experimentada 

pelo conceito de responsabilidade civil, em que aponta a mudança da “pena 

privada perfeita” para a patrimonialização da responsabilidade, em seguida 

para a teoria da culpa, para as várias nuances da responsabilidade subjetiva, 

e afinal para a responsabilidade objetiva e a teoria do risco. 

 

   Já o dr. Christian Lahnstein, em sua excelente exposição 

produzida no III Fórum, ressalta o espraiamento da responsabilidade civil, 

tendo em vista “a extensão da responsabilidade subjetiva mediante a 

objetivação dos critérios de negligência; novas normas de 

responsabilidade civil objetiva, por exemplo, em relação a danos 

ambientais ou engenharia genética; requisitos mais flexíveis da prova de 

causalidade e da responsabilidade solidária ou proporcional de vários 

potenciais causadores..........; reconhecimento de novas formas de danos – 

sociológicos, ecológicos – e de demandantes coletivos; finalmente, a 

aplicação de normas de responsabilidade civil a novos âmbitos da vida....” 

 

   Isso que designamos como responsabilidade civil  na verdade 

corresponde a todo o âmbito da atividade privada, e inclusive, em alguns 

casos, à responsabilidade do poder público e dos agentes públicos face aos 

particulares. No Brasil, a ancianidade do código civil de 1916, aliada a 

alterações verificadas tanto no Direito público quanto no Direito privado 

(notadamente a Constituição de 1988 e o código do consumidor), fazia a 

aplicação do sistema da responsabilidade civil, e sua previsibilidade, 

depender em maior parte da jurisprudência. Tal situação não se alterou com 

a edição do novo código civil, que entrou em vigor em janeiro de 2003. 

 

   A responsabilidade civil patrimonial tradicionalmente 

compreende a responsabilidade decorrente da lei (designada como respon-



sabilidade extranegocial ou aquiliana) e a responsabilidade decorrente do 

negócio jurídico (responsabilidade negocial).  A responsabilidade do 

construtor, prevista no art. 1.245 do código civil de 1916, poderia ser 

considerada um “tertium genus”, que depois se alargou na responsabilidade 

do fornecedor, tal como disciplinada no código de defesa do consumidor 

(lei 8.078/1990). 

 

  A responsabilidade aquiliana tinha sede no art. 159 do código 

civil de 1916:  “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado 

a reparar o dano.”  Conjugavam-se aí quatro elementos para que alguém 

fosse responsável:  a) que tivesse praticado um ato (comissivo ou 

omissivo);  b)  que tivesse agido com culpa;  c)  que tivesse ocorrido um 

dano;  e  d) que houvesse nexo de causalidade entre aquele ato e o dano.    

 

   Sem alterá-lo substancialmente (isto é, mantendo aqueles 

quatro elementos) o novo código cindiu esse enunciado, deixando parte 

dele em seu art. 186 (“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”), e o restante em seu art. 

927: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. 

 

   Entretanto, o próprio código de 1916 criava exceções à norma 

do art. 159 ao tratar da  responsabilidade pelo assim chamado “fato da 

coisa”  ou por “fato de outrem”, e da responsabilidade profissional, como 

se via nos seus artigos 1.521, 1.527, 1.528, 1.529, 1.245 e 1.546, 

estabelecendo outros seis critérios distintos para caracterização da 

responsabilidade extranegocial. Ou seja, ele dispunha sobre a 

responsabilidade extranegocial de sete modos diferentes.   

 

   Essa diferenciação conduziu também, praticamente, à 

construção de dois estatutos distintos da responsabilidade, conforme se 

tratasse da responsabilidade da pessoa natural ou da responsabilidade das 

grandes organizações, notando-se na primeira o predomínio do princípio da 

responsabilidade subjetiva – com as exceções ou reformulações acima 

referidas – mas com a afirmação, na segunda, da teoria do risco, tanto nas 

relações da organização face a seus prepostos como nas relações da 

organização face à clientela ou ao público em geral, como se vê no direito 

empresarial, no direito ambiental e no direito do consumidor.  

 

   A teoria do risco pode não apenas dispensar a culpa, seja “in 

vigilando” seja “in eligendo”, mas pode também considerar irrelevante a 

prática do ato danoso pelo próprio responsável, como acontece nas 

atividades empresariais ou industriais.  Segundo ela, para ser responsável 



basta que a pessoa tenha assumido o risco de uma determinada atividade, 

da qual venha a decorrer o dano.  Não é isso que se vê no novo código 

civil, ao dispor que “Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 

atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem” (parágrafo único do art. 927).   

 

     Já no campo da responsabilidade negocial não se cogita 

absolutamente de culpa, falando-se também, portanto, em responsabilidade 

objetiva.  Responsável é aquele que pura e simplesmente deixa de cumprir 

a obrigação negocial no seu termo (mora) ou definitivamente 

(inadimplemento).  Mesmo a impossibilidade (por exemplo, a doença do 

devedor, sua falência) não se considera como excludente da 

responsabilidade; somente aqui – à semelhança do antigo (art. 1.058), fala 

o novo código em caso fortuito ou de força maior:  “Art. 393. O devedor 

não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito, ou força maior, 

se expressamente não se houver por eles responsabilizado.  Parágrafo 

único.  O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, 

cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.”                

 

   A par da alteração consubstanciada em seu art. 927, parágrafo 

único, o novo código civil acrescenta a do art. 188: “Também comete ato 

ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 

limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 

bons costumes”.   

      

   Essa norma sobre abuso de direito – cuja amplitude a faz 

invocável tanto na responsabilidade extranegocial quanto na responsa-

bilidade negocial – liga-se diretamente à disposição do art. 421: “A líber-

dade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do 

contrato”. Esta sim, disposição de repercussão tão larga quanto a do 

precursor art. 153 da Constituição de Weimar (“a propriedade obriga”), e 

que não encontra símile mesmo no código de defesa do consumidor (lei 

8.078/1990), cujo art. 1°, invocando a Constituição de 1988, edita normas 

auto-indicadas como de ordem pública e interesse social. 

 

   A respeito do que seja a função social do contrato, uma 

primeira e tímida proposta parece querer confiná-la à simples constatação 

de que todo contrato “realiza dentro das suas relações privadas um pouco 

da ordem jurídica total”. Uma outra proposta consiste em considerar a 

função social não como algo que integra a essência do contrato, mas como 

um constrangimento externo, que vem a macular a vontade das partes. Em 

ambas as propostas transparece a perspectiva libertariana, comum a várias 

hipóteses assemelhadas à da “mão invisível”, infecunda sob o ponto de 

vista hermenêutico, divorciada da consideração das necessidades, dos fatos 



e da jurisprudência que afinal encontraram expressão adequada na nova 

norma. A isso tenho chamado “interpretação regressiva”: a que se fixa num 

ponto do passado, em momento histórico já superado pela evolução. 

 

   Uma terceira proposta, de maior autoridade científica, tem 

síntese na seguinte fórmula: “A fattispecie de aplicação do princípio da 

função social do contrato deve ser caracterizada sempre que o contrato 

puder afetar de alguma forma interesses institucionais externos a ele. Não 

se caracteriza portanto a fattispecie nas relações contratuais internas (i.e., 

entre as partes do contrato).” 
1
  Essa hipótese, obediente a uma lógica da 

polaridade, seria aceitável caso se admitisse a existência de um conflito 

entre os interesses individuais lícitos e os interesses institucionais, isto é, 

caso se assumisse o desvio histórico consistente em se colocar de um lado a 

chamada sociedade civil, e de outro lado a figura hipostasiada do Estado 

como detentor de interesses próprios, originariamente autônomos.  

 

   A pista para compreender-se a função social do contrato, no 

ordenamento jurídico brasileiro, acha-se no capítulo sobre os princípios 

gerais da atividade econômica, constante da Constituição de 1988.  

 

   São várias as ordens econômicas possíveis. A CB 88 optou por 

uma ordem econômica democrática, cujo fim é “assegurar a todos a 

existência digna, conforme os ditames da justiça social”(art. 170). O 

constituinte fez uma aposta para o futuro, traçou um programa que 

contraria toda a nossa experiência econômica (marcada pelo individualismo 

possessivo) desde a descoberta, primeiro como colônia, e depois como 

nação independente.  

 

   Entre as funções econômicas do governo, as pessoas em geral 

e mesmo os especialistas costumam distinguir: a) a proteção da economia; 

b) a gestão da economia; c) a intervenção na economia; e d) uma atuação 

de tipo empresarial.  

 

   Chamo a atenção para essa terminologia, principalmente para a 

palavra “intervenção”. Ela envolve um lugar comum, a concepção da 

economia como atividade originariamente privada, que apenas 

subsidiariamente é assumida  pela  coletividade  ou  exercida  pelo  

governo.    Segundo  essa concepção historicamente equivocada, a proteção 

da economia corresponderia à manutenção do espaço de livre atuação 

empresarial, e a intervenção na economia consistiria na violação desse 

espaço pelo governo. 

 

                                                           
1
 Calixto Salomão Filho, Função social do contrato: primeiras anotações. RT 823/67 a 86 (v. p. 84). 



   Partindo de uma perspectiva diversa, a CB 88 propõe-se 

construir uma ordem econômica que assegure a todos uma existência digna, 

conforme os ditames da justiça social. Essa finalidade confunde-se com os 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a saber: a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do 

desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, a 

redução das desigualdades sociais e regionais, a promoção do bem de todos 

(art. 3°).  

  

   Nessa perspectiva, a economia, o mercado, ou a ordem 

econômica, são projetos sociais de cuja construção o governo participa, e 

não realidades naturais privadas, com as quais deva lidar como se 

existentes desde sempre. A competição econômica não é aí protegida em si 

mesma, como manifestação da liberdade individual: vai até onde apresente 

resultados sociais positivos, e estes não se pressupõem “a priori”, como 

conseqüência necessária do processo competitivo. É inconcebível a 

existência de uma ordem econômica natural – isto é, autônoma, estanque e 

apartada da institucionalidade – que seja ao mesmo tempo impermeável a 

qualquer normatividade. 

    

   É dupla a face sob a qual se apresentam os contratos. A 

primeira, o contrato visto como categoria adequada à consecução de 

determinados fins individuais e sociais, e a segunda o contrato considerado 

em sua concreta individualidade, na medida em que as partes, tendo em 

vista a produção dos respectivos efeitos, elegem e reproduzem aquela 

categoria. Na primeira, manifestam-se os interesses institucionais como 

suporte para a exteriorização dos interesses individuais lícitos; desde a 

Constituição de 1988, e independentemente da dicção do art. 421 do novo 

código civil, a função social já integrava a categoria. Na segunda, a função 

social concretiza-se mediante princípios, regras e normas pertinentes à 

formação, à interpretação e à execução do contrato, e invocáveis pelas 

respectivas partes.  

 

   Isso, que se pode dizer de todo e qualquer contrato ou negócio 

jurídico, deve-se com mais razão afirmar do contrato de seguro – tendo em 

vista sua particular característica associativa – e especialmente do contrato 

de seguro de responsabilidade civil.  Sobreleva aqui, na adequada 

expressão do dr. Paulo Luiz de Toledo Piza, a compreensão da atividade de 

seguro como serviço público impróprio,  ou seja, como instrumento de 

governo votado à consecução de  objetivos sociais predeterminados.  

 

   O projeto do deputado José Eduardo Martins Cardozo  –  em 

que se prevê, aliás, ação direta do beneficiário do seguro de 

responsabilidade civil – faz parte desse salto de qualidade, para cuja 



realização é necessário o concurso do legislativo, do executivo, do 

judiciário e do mercado.   

 

   “O que determina a realização da justiça” – escrevi alhures – 

“é a distribuição dos quanta de poder pelos inumeráveis atores sociais, e a 

regra básica da justiça social consiste em assegurar, a todos, acesso a 

esses poderes e funções”. Em outras palavras: a litigiosidade que hoje nos 

aflige é reflexo da desigualdade. A expansão da base econômica da 

atividade negocial, a interdependência dos atores,  a redução da incerteza, 

representam economia de tempo e de esforços, multiplicam resultados, 

benefícios e riqueza. Se o espaço da justiça social enche-se de justiça 

comutativa, foge por uma porta a justiça tutelar da miséria, enquanto entra, 

por outra, a justiça cidadã.   


