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RESUMO 

 

A presente dissertação tem por objetivo solucionar duas questões acerca do enriquecimento 

sem causa. Primeiramente, busca definir se há utilidade na aplicação da figura jurídica, ou 

seria caso de uma regra descartável no ordenamento jurídico privado brasileiro. A partir da 

resposta à primeira indagação, questiona-se qual o campo de incidência da regra de 

vedação ao enriquecimento sem causa.  

Destarte, será possível formular um critério rígido, que evite a arbitrariedade do julgador 

na aplicação de normas abertas e cláusulas gerais. Porém, cabível um critério abrangente, 

vez que inclui no conceito de enriquecimento sem causa novo parâmetro, para além da 

posição tradicional. 

Para tanto, imprescindível analisar os elementos e fundamentos do enriquecimento sem 

causa e da subsidiariedade de maneira a evitar sua aplicação desmedida e sem critérios, ao 

bel-prazer do julgador. A hipótese, derradeiramente, repousa na necessidade de 

estabelecimento do campo de atuação da figura jurídica que fundamente o critério de 

aplicação no caso concreto. 
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ABSTRACT 

 

The present dissertation has as a goal to solve two questions regarding the unjustified 

enrichment. First, it aims to define if there is any use in the application of the juridical 

figure or if it is the case of a disposable rule on the Brazilian private juridical order. Then, 

based on the answer to the first inquiry, it is questioned which is the application field for 

the prohibition to the unjustified enrichment. 

Therefore, it will be possible to formulate a rigid criterion that prevents the arbitrarity of 

the ruler in the applications of open norms and general terms. However, been appropriate a 

comprehensive criterion once it includes in the unjustified enrichment concept a new 

parameter, beyond the traditional understandment. 

For that matter, it is indispensable to analyze the elements and foundations of the 

unjustified enrichment and the subsidiarity in a way to prevent its unmeasured application, 

without any criteria and at the will of the ruler. Finally, the hypothesis lays on the necessity 

for the establishment of the action field of the juridical figure that justify the application 

criteria in the actual case. 

 

Keywords: Unjust enrichment; subsidiarity; Law of Obligations; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação de mestrado é fruto da dúvida. Decorre da observação da 

regra de vedação ao enriquecimento sem causa no ordenamento privatista brasileiro (art. 

884 à 886 do CC) e de sua aparente não utilização na prática jurídica, bem como da 

ausência
1
 de estudos doutrinários acerca do tema. 

Em decorrência, surgem duas questões a serem respondidas, quais sejam: (i) o 

enriquecimento sem causa é de fato utilizável no ordenamento jurídico privatista brasileiro, 

ou seria apenas uma reminiscência histórica? (ii) Sendo considerada uma figura jurídica 

utilizável, qual o seu campo de incidência? 

Nesse contexto, tem-se como tema a subsidiariedade da norma de vedação ao 

enriquecimento sem causa no Código Civil de 2002 e intenta-se (re)estabelecer, à luz dos 

preceitos informadores da atual ordem do Direito Civil, os principais aspectos do requisito 

da subsidiariedade imposto expressamente no artigo 886 do Código Civil brasileiro. 

Tem por objetivo uma releitura de tal preceito, com fulcro no estabelecimento de 

novos limites para a aplicação da regra de vedação ao enriquecimento sem causa no 

ordenamento jurídico privatista brasileiro. Para tanto, seguirá um iter argumentativo 

dividido em três atos distintos, quais sejam: partindo de uma análise geral do tema do 

enriquecimento sem causa, para evoluir sobre os principais questionamentos doutrinários 

acerca do requisito as subsidiariedade e, derradeiramente, adentrar na crítica do tema a 

partir dos dados coletados, com fulcro em definir seu campo de incidência e definição do 

campo de incidência. 

Assim, inicialmente, será estabelecido o breve histórico do enriquecimento sem 

causa, primeiramente numa perspectiva de direito comparado, com destaque para a 

projeção romana sobre o tema, e, ao depois, numa análise de sua evolução no ordenamento 

brasileiro. Tal explanação permitirá tecer a base dessa figura jurídica, bem como resgatar 

os seus pontos principais para ser possível estabelecer uma conceituação de seu objetivo 

precípuo. 

                                                           
1
Em que pese estudos tenham sido publicados nos últimos anos, fato é que, em regra, os esforços doutrinários 

estão voltados para outras áreas do direito privado brasileiro.  
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Doravante, serão desenvolvidas as noções gerais acerca do enriquecimento sem 

causa, como os seus elementos, a saber, (i) enriquecimento, (ii) empobrecimento, (iii) 

ausência de justa causa. Também serão analisadas os fundamentos da vedação ao 

enriquecimento sem causa.  

É importante tal análise para que se defina se há necessidade/utilidade na apreciação 

do enriquecimento sem causa. 

Em sequência, será abordada a segunda parte da dissertação, que se destina ao estudo 

da subsidiariedade do enriquecimento sem causa. Nesse ponto, inicialmente, será 

estabelecido um histórico do conceito da subsidiariedade no campo restrito da figura 

jurídica estudada. 

Cabe analisar a subsidiariedade para que seja possível definir o campo de incidência 

do enriquecimento sem causa. 

Ademais, serão analisados os fundamentos da subsidiariedade da norma de vedação 

ao enriquecimento sem causa, as teorias que embasam a subsidiariedade e seus critérios e 

requisitos. O objetivo será delimitar quais são os limites da subsidiariedade enquanto 

requisito, se é que se pode considerá-la um requisito. 

Por fim, na terceira parte da dissertação será consolidada a crítica à sistemática atual 

da subsidiariedade, questionando-se a abrangência da aplicação de tal preceito na norma de 

vedação ao enriquecimento sem causa. Para tanto, serão revisitados certos pontos 

discutidos na segunda parte da dissertação, bem como acrescentadas as análises 

específicas. 

Nesse contexto, conclui-se a primeira questão, relativa à necessidade/utilidade do 

enriquecimento sem causa. A partir desse ponto, intenta-se definir o campo de incidência 

do enriquecimento sem causa no direito privado brasileiro, com base nas conclusões 

provenientes das duas primeiras etapas. 

Destaque-se a utilização da jurisprudência, ou tentativa de utilização nos temas em 

que não há aplicação do enriquecimento sem causa, no decorrer da dissertação, bem como 

as análises de direito comparado, imprescindíveis neste tema de pouco estudo no Brasil. 

Derradeiramente, será possível estabelecer uma proposta de interpretação, para permitir 

maior congruência entre a sistemática privatista atual e a norma de vedação ao 

enriquecimento sem causa. 



6 
 

Percebe-se que o tema está delimitado na análise do enriquecimento sem causa no 

âmbito do Direito Privado, limitação esta que se faz necessária diante da proeminência do 

tema nos mais diversos ramos do direito, tais como Direito Administrativo, Direito do 

Trabalho, Direito Penal, entre outros. Contudo, nada impede que possíveis aproximações 

sejam realizadas, sobretudo no tocante à temas que tenham incidência interdisciplinar. 

Justifica-se a escolha do tema da subsidiariedade do enriquecimento sem causa em 

razão da inexistência de obra nacional direcionada especificamente para tal questão. É 

notável que o tema do enriquecimento sem causa foi renegado pela doutrina por bom 

tempo. Assim, ainda há espaço para as discussões acerca do tema, principalmente no 

tocante os conteúdos que foram tratados de maneira incidental nas obras sobre o 

enriquecimento sem causa. 
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7. CONCLUSÕES 

 

A partir da análise do tema em perspectivas gerais e específicas e tendo por base que 

o intuito da presente dissertação é estabelecer uma releitura da questão da subsidiariedade 

do enriquecimento sem causa, a fim que a figura jurídica possa ser melhor aproveitada no 

ordenamento jurídico civilista brasileiro, pode ter como conclusão alguns pontos, a saber: 

 (1) Historicamente, o preceito do enriquecimento sem causa tenciona-se em um 

espectro que varia da aplicação em maior escala para a aplicação restrita, a depender do 

tempo histórico e da sociedade envolvida. 

(2) O principio de vedação ao enriquecimento sem causa era aplicado antes do 

Código Civil de 2002 e passou a ser expresso como regra jurídica com a vigência desse 

diploma legal. 

(3) O atual modelo normativo do ramo civil, tendo em vista a constitucionalização do 

Direito Civil, as cláusulas gerais, a despatrimonialização, o movimento de descodificação, 

os microssistemas jurídicos, não se coaduna com uma visão restrita da aplicação da norma 

do enriquecimento sem causa. Porém, deve-se estabelecer critérios dogmáticos claros para 

que a interpretação no caso concreto não resulte em arbitrariedades. 

(4) Não se confunde o início da aplicação do enriquecimento sem causa com a 

aplicação da subsidiariedade. Historicamente, as duas proposições não nascem 

concomitantes, sendo que a subsidiariedade somente é trazida à tona pela doutrina francesa 

após a aplicação do enriquecimento sem causa no paradigmático caso do Arret Bourdier. 

(5) O critério de subsidiariedade surge para conter os temores da doutrina e 

jurisprudência francesa que não entendiam até que ponto poderia ser aplicada a figura 

jurídica do enriquecimento sem causa. 

(6) Note-se que não há uma posição doutrinária absoluta em relação à natureza 

jurídica da subsidiariedade. O que se pode estabelecer é que não se trata de um requisito 

específico da regra de vedação do enriquecimento sem causa, os quais são definidos 

diretamente, a saber, (i) enriquecimento, (ii) à custa de outrem, (iii) sem justa causa.  

(7) Trata-se, como se vê de uma regra de concurso de normas definida a priori pelo 

legislador. Tal medida se demonstra ineficaz e desnecessária sob dois aspectos principais, a 

saber, (i) retira campo de aplicabilidade do enriquecimento sem causa enquanto remédio 
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restitutório, (ii) usurpa uma competência do judiciário – definir a solução em concurso de 

normas – por meio de disposição do legislativo. 

 (8) Pela análise das justificativas para a existência da regra de subsidiariedade do 

enriquecimento sem causa pode-se afirmar que não se encontra um real argumento que se 

coadune com a atual ótica do ordenamento jurídico civilista no Brasil. Isso porque, as 

justificativas de evitar a fraude à lei, a subversão do ordenamento, a economia de meios e a 

existência por razões históricas não levam a uma coesão justificável sobre o tema. 

(9) Tal relação gera um problema, qual seja, primeiro pensa-se o preceito – 

subsidiariedade – para depois pensar-se a justificativa e os motivos, o que deveria ocorrer 

de maneira inversa. O que se percebe, portanto, é que a subsidiariedade vem resolver um 

problema que, em verdade, não existe, por dois motivos: (i) o requisito de ausência de justa 

causa impede grande parte dos conflitos afirmados pela doutrina; (ii) o campo de 

incidência do enriquecimento sem causa, qual seja, a restituição do lucro de indivíduo 

sobre bens e direitos alheios não se confunde, via de regra, com os campos de incidência 

de outras regras jurídicas. 

(10) Para melhor análise do tema do enriquecimento sem causa, tendo em vista a 

generalidade de seu comando legal, é preciso estabelecer com rigor o seu campo de 

incidência. Objetiva-se evitar possíveis arbitrariedades em sua aplicação. Deve-se 

estabelecer uma solução dogmática, para além da cláusula genérica e da justificativa 

baseada em situações por demais abstratas, como a dignidade da pessoa humana. 

(11) São três os vetores que resultam na conclusão do campo de incidência do 

enriquecimento sem causa, resumidos em três questionamentos, a saber: (i) “a forma de 

enriquecimento permite restituição?”; (ii) “qual a posição no concurso de normas da ação 

de enriquecimento sem causa para o caso concreto?”; (iii) “qual o grau de igualdade entre 

as partes no fato jurídico?”. 

(12) A partir de tais premissas, é possível estabelecer se o caso concreto apresenta 

enriquecimento passível de restituição, se a ação de enriquecimento será subsidiária, 

autônoma ou complementar e a interpretação/presunção no caso concreto deverá pender 

para uma das partes (por exemplo, presume-se a vulnerabilidade do consumidor frente aos 

fornecedores). 

Em relação à crítica a teoria da subsidiariedade, tem-se algumas conclusões: 
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 (13) Portanto, é factível que a regra de economia de meios não pode ser aplicada 

diante da regra de vedação ao enriquecimento sem causa, seja por que tal figura jurídica 

apresenta campo de incidência próprio – restituição de lucro obtido pelo patrimônio alheio 

– seja pela concepção genérica que permite a restituição de todo o lucro e não de um valor 

pré-estabelecido como outras regras do ordenamento.  

(14) Pelo disposto, é correto entender que a regra de subsidiariedade exsurge em uma 

sociedade e um ordenamento jurídico completamente diversos do atual. Assim, pode-se 

entender que tal regra fosse necessária para o pensamento francês dos séculos passados, 

mas não cabe atualmente, principalmente tendo em vista o regime coletivo, pautado pela 

ética, boa-fé e função social, que atua sobre uma sociedade pluralista, fluída, de massas, de 

risco, de consumo e tecnológica. 

(15) Assim, em que pese a presunção de que todos conhecem o direito, o 

ordenamento deve ser construído a partir da ideia de que uma parcela da população não 

tem o devido acesso à justiça, como, por exemplo, a educação em direitos. Assim, garantir 

a cláusula geral que impeça que tal parcela vulnerável seja dominada por meio de lacunas 

legais é justo motivo para adequar a regra de subsidiariedade. 

 (16) Abdicando-se da norma restitutória mais ampla, permite-se que os detentores de 

poder econômico/jurídico/social analisem a usurpação do patrimônio alheio como um 

negócio que pode vir a ser lucrativo, na medida em que o lucro obtido seja maior do que a 

restituição/indenização prevista na lei.   

 (17) Mais especificadamente, o enriquecimento sem causa protege o patrimônio do 

indivíduo que, por vezes, é agredido juridicamente em situações de enriquecimento à sua 

custa, mas que lhe fornecem restituição insuficiente pelo ordenamento jurídico, através de 

outros remédios que não o de locupletamento indevido. Assim, passível de ser preservado 

o conteúdo do patrimônio mínimo, vez que o patrimônio deve ser visto como uma 

potencialidade de bens e direitos pertencentes a outrem. 

 (18) Para além, a interpretação do enriquecimento sem causa deve ser atualizado. 

Portanto, deve-se realizar uma releitura das potencialidades de tal instrumento frente aos 

princípios e objetivos do atual ordenamento jurídico, como a função social, a boa-fé, a 

solidariedade e a primazia da Constituição. Nesse sentido, deve-se evitar uma interpretação 

clássica de tal figura jurídica a partir de preceitos exclusivamente individualistas. 
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(19) Pelo exame da doutrina não há razões que justifiquem a utilização do critério de 

subsidiariedade frente ao enriquecimento sem causa para além das afirmações de 

possibilidade de fraude à lei, subversão do ordenamento e generalidade, as quais podem ser 

refutadas ao se perceber que no próprio ordenamento há normas tão ou mais genéricas, 

como a responsabilidade civil, que poderiam conduzi-lo a um estado anômico. 

(20) De forma residual, ainda que não se deixe de aplicar o critério de 

subsidiariedade, em razão da previsão expressa no ordenamento, é preciso realizar uma 

leitura abrangente de tal critério. Para tanto, deve-se buscar a interpretação da 

subsidiariedade através da corrente concreta, ou seja, impedir a utilização do 

enriquecimento sem causa apenas e tão somente em casos em que, efetivamente, possa ser 

utilizado outro remédio restitutório, sem perder de vista que naquilo que não tocar ou no 

que for insuficiente, caberá a ação de enriquecimento sem causa. 

(21) A interpretação e aplicação do enriquecimento sem causa deve ser mais 

abrangente, mas pautada em critérios claros, estabelecidos pelo direito (legislação, doutrina 

e jurisprudência). Por isso, o estabelecimento do campo de incidência, o qual deve ser 

respeitado pelos magistrados, a fim de evitar possíveis arbitrariedades e gerar insegurança 

jurídica. 

(22) Ainda que não aplicado na prática forense, é possível inferir certas situações nas 

quais a utilização o enriquecimento sem causa se faz um remédio mais abrangente do que 

os instrumentos especiais, como é o caso da restituição daquilo que foi cobrado 

indevidamente e que, no Direito do Consumidor, é restituição em dobro daquilo que foi 

cobrado indevidamente. Isso porque é possível deduzir que o lucro pelo manejo de uma 

grande soma de capital – resultado da cobrança indevida para milhares de pessoas – será 

maior do que o valor da restituição a ser cobrada pela via especial. Assim, melhor saída 

seria a ação de enriquecimento sem causa, desde que não limitada pelo empobrecimento 

real, mas sim através da ideia de potencialidade do patrimônio. 

(23) A jurisprudência desenvolve de maneira insipiente o tema da ação de 

enriquecimento sem causa, utilizando, no mais das vezes o termo como exercício de mera 

retórica para aplicação de outras figuras jurídicas e não estabelecendo balizas para a 

aplicação do critério de subsidiariedade.  

(24) A visão contemporânea do enriquecimento sem causa permite sua utilização em 

um campo maior do que o previsto de maneira tradicional. Por exemplo, o conceito de 
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enriquecimento sem causa como proveniente do enriquecimento patrimonial e não 

meramente o enriquecimento real. 

(25) Ademais, a ausência de causa lida como requisito de ausência de justa causa 

eminentemente jurídica demonstra que os casos que conflito entre enriquecimento sem 

causa e outras normas dificilmente ocorre, posto que se resolve em âmbito anterior, qual 

seja, a falta do requisito de “ausência de justa causa”. Assim, pode-se afirmar que uma 

restituição do enriquecimento sem causa na qual houvesse causa para o enriquecimento 

geraria uma terceira situação, esta sim de enriquecimento sem causa, mas desta vez do 

pretenso empobrecido da primeira situação. 

(26) A quebra do conceito de duplo limite como limitador do valor restitutório 

permite também que a ação de enriquecimento sem causa atue em seara mais ampla do que 

a responsabilidade civil, garantindo-lhe maior aplicação. 

(27) Derradeiramente, importa definir a natureza essencial do enriquecimento sem 

causa como remédio de restituição de um lucro decorrente de um patrimônio – derivado de 

bens e direitos – em valor absoluto, o qual não se confunde com o campo de incidência da 

responsabilidade civil – a qual busca indenizar um dano causado – e nem das nulidades – 

que buscam desfazer uma situação jurídica que não se coaduna com a lei.  

(28) A partir da leitura do enriquecimento sem causa com a devida autonomia que 

este apresenta o critério de subsidiariedade torna-se incompleta, tendo em vista que sua 

aplicação ocorrerá em casos nos quais não há outra forma de se tutelar a pretensão ou de 

maneira complementar.  
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